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GİRİŞ 
 

 Tarım ürünlerinin en belirgin özelliği, yılın belirli dönemlerinde ürün vermeleridir. Bu 

nedenle ürünün normal mevsimi dışında üretilip tüketilebilmesi, çok eski zamanlardan beri 

insanlar için daima ilgi çekici olmuştur.  

 Örtüaltı yetiştiriciliği; bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla 

oluşturulup sürekli denetim altında tutulduğu, yıl boyunca üretimi olanaklı kılması nedeniyle 

birim alandan yüksek verim alınmasını sağlayan bir yetiştiricilik dalıdır. 

 Örtüaltı tarımı; Yüksek sistemler (Seralar ve Yüksek tüneller) ve Alçak sistemler alçak 

plastik tüneller ve toprak yüzeyini doğrudan örten malçlar altındaki üretimi kapsamaktadır.  

 Alçak plastik tüneller; bitki sıraları üzerine, yarım daire kesitli yerleştirilmiş 

iskeletlerin üzerinin yumuşak plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen sistemler olup, 

yerden yüksekliği azami 1- 1,5 metre civarındadır. Alçak tünel altında yapılan bitkisel 

üretimde amaç erkenciliktir. 

 Seralar ise; iklim koşullarının açıkta bitki yetiştirmeye elverişli olmadığı dönemlerde, 

içerisinde bitkisel üretim yapılmasını olanaklı kılan, uygun bir bitki gelişimi için ideal 

koşulları oluşturmayı ve yıl boyunca üretim yapmayı amaçlayan, içinde hareket edilebilen 

yüksek sistemli yapılardır.  

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre; 2012 yılında 

dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton meyve sebze üretimi, 56,5 milyon hektar 

arazide 637 milyon ton yaş meyve üretimi yapılmıştır. Bugün dünya genelinde ise 800 bin 

hektar alanda seracılık faaliyeti sürdürüldüğü tahmin edilmektedir. Dünyada en çok seracılık 

alanı ise Akdeniz havzasındaki ülkelerde bulunmaktadır. Akdeniz ülkesi olarak Türkiye diğer 

Akdeniz ülkelerine göre daha büyük bir seracılık potansiyeline sahiptir. Türkiye, sera alanı 

varlığında dünyada dördüncü, Akdeniz ülkeleri arasında ise İspanya’dan sonra ikinci 

sıradadır.  

 Ülkemizde seracılık 1940’lı yıllarda Antalya ve Mersin’de deneme amaçlı seraların 

kurulması ile başlamıştır. 

 Ancak, sera alanları 1960’lı yıllara kadar çok fazla artış göstermemiştir. 1960 yılların 

başlarında plastiğin tarımda kullanılmaya başlanması, örtüaltı tarımı açısından dönüm noktası 

olmuş, bu yıllardan sonra sera örtüsü olarak plastiğin kullanılmaya başlaması ile ilk yatırım 

maliyeti düşen örtüaltı tarım, artan tüketici talepleri ile birlikte hızla artış kaydetmiştir. 

Böylece zaman içerisinde ülkemizdeki en önemli tarımsal faaliyetlerden birisi haline 

gelmiştir. 

 1995’li yıllara geldiğimizde toplam örtüaltı varlığımızın 363.000 dekar seviyelerine 

ulaştığı görülmektedir. Son 20 yılda ise daha da hızlanan örtüaltı tarımsal alanlarımız 

1995’den günümüze %83’lük artış kaydetmiştir. Bu artış hızı sektörün ülkemiz için önemini 

ön plana çıkartmaktadır. 

 

Niteliklerine göre örtüaltı tarım alanları, 1995-2016 (Dekar) 

Yıllar Cam sera Plastik sera Yüksek tünel Alçak tünel Toplam 

1995 34.420 108.677 21.421 198.524 363.042 

2000 56.558 148.242 44.885 172.445 422.130 

2005 65.427 171.043 66.916 164.154 467.540 

2010 80.772 230.543 81.521 170.969 563.805 

2014 80.976 298.651 107.095 156.720 643.442 

2015 79.977 309.430 112.674 161.541 663.621 

2016 80.120 328.745 112.974 169.867 691.707 
TÜİK 
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 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de seralarda yaklaşık 7,17 milyon ton sebze ve meyve ile 

1,1 milyar adet süs bitkisi yetiştirilmiş ve karşılığında yaklaşık 13,5 milyar TL bitkisel üretim 

geliri sağlanmıştır. Türkiye’de seralarda üretilen ürünlerin büyük kısmı iç piyasada 

tüketilmekle, yaklaşık % 15’i ise ihraç edilmektedir.  

 2016 yılı itibari ile 692 bin dekarlık örtüaltı varlığımızın % 88’lik kısmını oluşturan en 

büyük bölümünde sebze üretimi yapılmıştır. Kalan %12’lik alanın %10’unda meyve ve %2 

sinde ise süs bitkisi üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 Toplam üretimimiz içerisinde domates yaklaşık 3,6 milyon ton üretim ve %50’lik 

payla birinci sırada yer almakta olup domatesi, yaklaşık 1,1 milyon ton üretim ve %15’lik pay 

ile hıyar, 601 bin ton üretim ve %8’lik pay ile biber grubu takip etmektedir. 

 Örtüaltı meyve üretiminde ise muz ve çilek ağırlıklı olarak yetiştirilen ürünler olup 

toplam örtüaltı üretimimizin % 6’lık kısmını teşkil etmiştir. 

 Örtüaltı süs bitkileri üretimimize baktığımızda ise 2016 yılında yaklaşık 1,1 milyar 

adet süs bitkisi üretilmiştir. 

 Yıllara göre değişmekle birlikte örtüaltı üretimimizin yaklaşık %15’lik kısmı ihraç 

edilmektedir.   

 Örtüaltı bitkisel üretimimizin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına göz attığımızda 13,5 

milyar TL’lik bir değere sahiptir. 

 

Örtü altı süs bitkileri üretimi, 2016 

Ürün adı Alan (m
2
) Üretim (Adet) 

Karanfil 4.803.455 591.355.930 

Glayöl (Gladiol) 22.200 870.200 

Gerbera 1.136.032 128.063.850 

Gypsohilla 193.040 13.004.440 

Kasımpatı (Krizantem) 597.715 41.565.925 

Anemon (Manisa Lalesi) 10.400 1.188.000 

Lilyum (Zambak) 264.051 6.794.325 

Orkide 18.750 269.000 

Lale 3.630 262.005 

Gül (Kesme) 1.796.654 88.712.270 

Nergiz 150 7.500 

Lisianthus 150.864 9.481.500 

Fresia 155.489 17.815.150 

Şebboy 161.199 6.425.640 

Sümbül 5.400 194.900 

Statice 25.000 175.000 

Solidago (Altınbaşak) 94.600 15.061.000 

İris 24.150 978.000 

Diğer Kesme Çiçekler 302.612 19.962.600 

Çiçek Soğanları 171.420 10.187.580 

İç Mekân Süs Bitkileri 1.092.493 33.522.715 

Dış Mekân Süs Bitkileri 2.063.680 121.700.602 

TOPLAM 13.092.984 1.107.598.132 
     Kaynak: TÜİK  
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Örtüaltı sebze ve meyve üretimi, 2016  (Ton) 

Ürün adı Alçak 

Tünel 

Yüksek 

Tünel 

Plastik 

Sera 

Cam Sera TOPLAM 

Domates 92.696 191.233 2.593.298 737.245 3.614.472 

Hıyar 15.712 175.453 576.660 309.958 1.077.783 

Biber (Sivri) 18.123 125.550 224.798 45.587 414.058 

Patlıcan 5.932 94.558 95.845 94.979 291.314 

Kabak (Sakız) 53.770 41.958 44.517 2.905 143.150 

Marul (Kıvırcık) 484 26.837 28.315 596 56.232 

Biber (Dolmalık) 1.407 16.198 50.592 35.216 103.413 

Fasulye (Taze) 1.059 7.693 15.833 21.294 45.879 

Karpuz 662.593 6.653 23.946 8.340 701.532 

Biber (Çarliston) 2.197 6.067 27.259 17.360 52.883 

Ispanak 464 3.325 260 19 4.068 

Soğan (Taze) 162 3.083 2.393   5.638 

Marul (Göbekli) 370 2.516 14.487 1.311 18.684 

Semizotu 14 2.471 496 2 2.983 

Maydonoz 49 1.036 671 40 1.796 

Roka   864 2.106 5 2.975 

Kavun 141.638 523 18.530 4.695 165.386 

Tere 2 511 460   973 

Lahana (Karayaprak) 6 478 8   492 

Biber (Salçalık, Kapya) 420 332 21.980 8.296 31.028 

Marul (Aysberg)   179 7.685   7.864 

Pırasa 19 140 2   161 

Dereotu 3 51 21   75 

Nane 4 39 2   45 

Bezelye (Taze)   33 3   36 

Sarımsak (Taze)   8 1   9 

Brokoli   5     5 

Bakla (Taze)   1     1 

Enginar       7 7 

Bamya     2   2 

Börülce (Taze)     15   15 

Lahana (Kırmızı)     2   2 

Turp (Kırmızı)     16   16 

Pepino     100   100 

Turp (Beyaz)     8   8 

SEBZE TOPLAM 997.124 707.795 3.750.311 1.287.855 6.743.085 

Çilek 30.438 130.048 7.040 665 168.191 

Muz   72 252.077   252.149 

Kayısı     728   728 

Şeftali (Nektarin)     60   60 

Üzüm (Sofralık-Ç.li)     912   912 

Üzüm (Sofralık-Ç.siz)     6   6 

Erik   16 94   110 

MEYVE TOPLAM 30.438 130.136 260.917 665 422.156 

GENEL TOPLAM 1.027.562 837.931 4.011.228 1.288.520 7.165.241 
Kaynak: TÜİK 
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 Örtüaltı bitkisel üretimi kısıtlayıcı en büyük etmen dış ortam sıcaklığı ve buna bağlı 

olarak özellikle seralarda yapılacak ısıtma masraflarının mali değeridir. Isıtma masrafları bir 

bölgede seracılığın ekonomik olarak yapılıp yapılamayacağını belirleyen en önemli 

kriterlerden birisidir. Öyle ki bu masraflar toplam işletme masraflarının % 60’ına kadar 

çıkabilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de örtü alanlarının dağılımı yıllık ortalama sıcaklık 

dağılımıyla büyük oranda paralellik göstermektedir. Türkiye’de en fazla sera alanı, iklim 

koşullarının en elverişli olduğu güney kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Örtüaltı üretimin en fazla 

yapıldığı 4 il de Akdeniz sahil kuşağında yer almaktadır. 

İllere Göre Örtüaltı Tarım Alanları 2016 

  İl adı Cam Sera Plastik 

Sera  

Yüksek 

Tünel 

Alçak 

Tünel  

Toplam 

Alan  1 Antalya 66.730 175.359 13.506 12.745 268.340 

2 Mersin 6.283 79.421 56.484 24.965 167.153 

3 Adana 6 853 4.049 102.563 107.471 

4 Muğla 5.776 28.622 402 4.152 38.952 

5 Samsun 0 115 7.139 13.280 20.535 

6 İzmir 299 14.470 720 40 15.529 

7 Aydın 100 838 11.935 2.193 15.066 

8 Hatay 3 1.244 900 8.963 11.110 

9 Burdur 90 7.215 159 0 7.464 

10 Amasya 0 39 4.216 150 4.405 
Kaynak: TÜİK 

 Antalya ilimiz 268 bin dekar alanda %39’luk pay ile ilk sırada yer alırken üretimde ise 

% 49’luk bir paya sahiptir. Antalya ilini sırası ile Mersin, Adana ve Muğla illerimiz 

izlemektedir. Bu dört ildeki toplam üretim ve alan ülkemiz örtüaltı varlığının % 84 ünü 

oluşturmaktadır. 

 Son yıllarda alternatif enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin kullanılması ile 

seracılığımız iç bölgelerde de gelişme göstermeye başlamıştır. Afyon, Ağrı, Aksaray, Aydın, 

Denizli, Manisa, Nevşehir, İzmir, Kütahya, Yozgat, Kırşehir ve Şanlıurfa illeri jeotermal 

seracılığın yaygın olduğu illerimizdir. 

 Yine bununla birlikte mikroklimatik özelliğe sahip, Samsun’un Bafra ve Çarşamba 

ovası, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı ile İnhisar ilçesine bağlı Akçasu ve Yakacık ile 

çevre köylerinde de örtüaltı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. 

 Çoğunlukla aile işletmesi ve ortakçılık şeklinde yapılagelen ülkemiz örtüaltı tarım 

sektöründe alanların %76 lık bölümü 3 dekar ve altında kalan işletmelerden oluşmaktadır. 

 Yaklaşık 10 yıl öncesine göre ortalama işletme büyüklüğüne göre ağırlıklı dağılım 1–2 

dekar aralığında iken günümüzde bu ağırlıklı dağılım 2-3 dekar seviyelerine yükselmiştir.  

 Bu artış hızında Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca sektöre sağlanan destek ve 

teşviklerin önemi çok büyüktür. Bu çerçevede başta Bakanlığımız olmak üzere ilgili diğer 

kurum ve kuruluşları tarafından sektörün daha da ivmelenmesinde uygulanan birçok destek 

unsuru, mevzuat ve proje çalışmaları etkili olmuştur.  

 Örtüaltı yetiştiriciliği Türkiye’de son yıllarda hızla gelişmektedir. Türkiye’de 2011 

yılında 51 ilde örtüaltı tarımı yapılırken 2016 yılı itibarıyla 71 ilde örtüaltı üretim 

yapılmaktadır. Seracılığın dünyada artık bir sanayi haline gelmiş olmasının en önemli 

nedenlerinden biri de, iklimin kontrol edilebilir olması sebebiyle, kalite ve verimin en üst 

düzeylere çıkarılabilmesidir. Artan nüfusa paralel olarak, artan gıda talebin karşılamak ve 

katma değeri yüksek turfanda ihraç ürünleri yetiştiriciliği dâhil seracılığın geliştirilmesi 
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gerekmektedir. Sonuç olarak, artan dünya nüfusuyla birlikte gıda ihtiyacının artması, her 

mevsim kaliteli ve daha çok miktarda üretim yapılmasını gerektirmektedir. 

 Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda 2010 yılında ülkemiz toplam tarım 

ve gıda yatırımları içerisinde seracılık sektörüne yönelik yapılan yatırımlar 414 milyon TL ile 

ilk üç alt sektör arasında yer almıştır. 

 Yine Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda 2012 yılında da tarım 

sektöründeki toplam yatırımların genel tutarı 2,5 milyar TL civarında olup, seracılık sektörüne 

yapılan yatırım tutarı 250 milyon TL ile ilk üç sırada yer almıştır.  Yine aynı raporda sektörün 

gelişimine yönelik; modern seracılığın hızlı büyümesi ve teknoloji kullanımı artışıyla 

verimlilik ve karlılığın artacağı beklentisine yer verilmiştir.  

 Sonuç olarak Türkiye’de toprak varlığı ve verimliliği dikkate alındığında seracılık; 

işsizliği azaltan, birim alandan daha fazla ürün alınmasını sağlayan ve kırsal alanda tarımsal 

faaliyetleri daha fazla gelir getirici hale getiren, bu yönüyle de kırsaldan ekonomik nedenli 

göçün hızını düşüren önemli etmenlerden biri olacaktır.  

 Bu çerçevede Türk tarımını rasyonelleştirerek kalkındırmak ve ekonomik istikrara 

kavuşturmak, devletimizin olduğu kadar, sermayesiyle, üretimiyle, ihracatı ile bu sektörde 

sorumluluk alan kişi ve kuruluşların katkısı ile mümkün olacaktır. 
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2. ULUSAL SERACILIK ÇALIŞTAYI PROGRAMI 
 

20 ARALIK 2016 SALI 

 
09:30-10:00 Kayıt  

10:00-10:30 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları  

Bülent AYTEKİN - SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı  

Mesut AKDAMAR -  Bitkisel Üretim Genel Müdür V. 

Mehmet Hadi TUNÇ - Müsteşar Yardımcısı 

Faruk ÇELİK – Bakan 

10:30-10:45 Ülkemiz Seracılığının Dünyadaki Yeri ve Önemi - Ercan TÜRKTEMEL - BÜGEM TBB Daire Başkan V. 

10:45-11:15 Ara 

11:15-11:30 Antalya İlinde Seracılık – Ahmet DALLI - GTHB Antalya İl Müdürü 

11:30-12:00 Sera Teknolojileri ve Ülkemizdeki Durum Hasan SİLLELİ- SERKONDER Genel Sekreteri  

12:00-12:30 SERABİR Tanıtım Sunumu – Müslüm YANMAZ - SERABİR Yönetim Kurulu Başkanı 

12:30-13:45 Öğle Yemeği 

13:45-14-00 TARSİM Seracılık Uygulamaları – Mustafa Değer (TARSİM Bölge Müdürü) 

14:00-14:30 Seracılık Sektörü İle İlgili Standartlar, Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri Dr. Cemal YILDIZELİ-TSE 

14:30-15:00 Seralarda Kullanılan Enerji Kaynakları ve Yerli Kömür Kullanım Olanakları Halil KOZAN 

(SERKONDER- Yönetim Kurulu Üyesi) 

15:00-15:30 Ara 

15:30-16:00 Türkiye'de Jeotermal Sera Mevcut Durum-Ulusal Jeotermal Seracılık Strateji Raporu- Ercan 

TÜRKTEMEL - BÜGEM – TBB – Daire Başkan V. 

16:00-16-15 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği - Nilüfer ÖZKAN-ÇSGB 

16:15-16:45 Seralarda Isıtma Tekniği ve Kazanların Verimli Kullanılması Osman Yeşilyurt 
16:45-17:05 İyi Uygulama Örneği – Ağrı Tarım İl Müdürlüğü 

17:05-17:30 1. Gün Program Değerlendirme-Katılımcıların Katkıları 

 1. Gün Program Sonu 

 

 

21 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA 

 
09:30-09:45 Milli Tarım Projesi – Nejdet ÇAYLAN – BÜGEM – Tarım Havzaları Daire Bşk Koordinatör 

09:45-10:15 Seracılık Sektörüne Yönelik IPARD Destekleri – Derya ÖZEN – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu 

10:15-10:45 Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı'nın Seracılık Destekleri – Tahsin TÜFEKÇİ-TRGM 

10:45-11:00 Ara 

11:00-11:15 Garanti Bankası’nın Sektöre Yönelik Kredi Uygulamaları Bora SÜRMELİ –Garanti Bankası Gen. 

Müdürlüğü 

11:15-11:30 Denizbank’ın Sektöre Yönelik Kredi Uygulamaları Nil SEZGİN–Denizbank Gen. Müdürlüğü 

11:30-12:00 Arazi Toplulaştırması ve Seracılıkta Uygulama Olanakları Tarım Dışı Arazilerin Seracılık için Teşvik 

Edilmesi-Yeni Alanların Açılması TRGM –Fatma Tüz Zehra GÜLSEVER ŞABAN 

12:00-13.30 Öğle Yemeği 

13:30-15:00 Panel (Panel Yöneticisi-Prof. Dr. Hasan SİLLELİ - SERKONDER Genel Sekreteri) 

15.00-16:00 Genel Değerlendirme, Çalıştay Sonuç Raporunun Okunması ve Kapanış 
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Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet DANİŞ’in Mesajları ; 

 

“2. Ulusal Seracılık Çalıştay davetiniz için çok teşekkür ederim, yoğun programım 

nedeniyle katılamayacağım için üzgün olduğumu belirtir düzenlenen Çalıştayın başarılı 

geçmesi temennisi ile Çalıştaya katılan bütün davetlilere selam, sevgi ve saygılarımı 

sunarım.”  

Mehmet DANİŞ – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK’in Mesajları ; 

 

“2. Ulusal Seracılık Çalıştayına ait nazik davetinize önceden belirlenen programım 

nedeniyle katılamıyorum. Teşekkür eder Çalıştaya katılan bütün davetlilere selam ve saygılar 

sunarım.” 

Faruk Çelik – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
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1. GÜN 
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Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Daire Başkanlarım, Bakanlıkların çok 

değerli temsilcileri, SERKONDER üyeleri, sayın basın ve değerli konuklar 2. Ulusal Seracılık 

Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz.  

Son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın seracılık sektörüne göstermiş 

olduğu yakın ilgiden dolayı çok memnuniyet duyuyoruz. Sektör temsilcileri olarak, bizi 

dinlemeleri, ilgi göstermeleri, desteklemeleri sektörümüze ciddi bir motivasyon kaynağı 

oluyor. Seracılık sektörü üzerine böyle bir çalıştayın düzenlenmesi de en büyük desteklerden, 

ilgilerden birinin kanıtı oluyor. Bu çalıştaya emeği geçen bütün herkese ellerine sağlık 

diyorum, teşekkür ediyorum.  

Şimdi sizlere bir kötü, bir de iyi haberim var. Kötü haberden başlayacak olursak, 

sektörümüz biraz zor durumda, sera üreticileri, sebze üreticileri son yıllarda krizlerden dolayı 

bazı ülkelerde ihracat konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle sektörümüz biraz zor 

durumdadır. Aynı şekilde döviz kurlarının, enerji ve girdi maliyetlerinin artmasından dolayı 

da maliyetimiz artıyor ama sebze fiyatlarımız sabit kalıyor. Bu yüzden Türkiye içerisinde 

geçmiş yıllara göre yatırım miktarı biraz daha azalıyor. Aynı zamanda, bizim ihracat 

pazarlarımız olan ülkelerde petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı bu ülkeler kendi ülkelerine 

döviz girişi sağlamak ve döviz çıkışını engellemek amacıyla da tarım sektörüne ciddi bir ilgi 

duyuyorlar. Burada bizimle rekabet etme noktasında en büyük avantajları nakliyedir. Bizim 

ürünlerimizi sevk edebilmemiz için nakliye maliyetimiz var, bununla birlikte bu ülkelere 

girişte Türk ürünlerine ilave vergi de eklendiği zaman rekabet etmemiz bir miktar daha 

zorlaşıyor ve hızla bu ülkeler kendi ülkelerinde domates serası, sebze serası, çiçek serası 

yatırımlarına oldukça hız vermiş durumdalar. Tüm bu sebeplerden dolayı rekabette biraz 

sıkıntı yaşıyoruz.  

Peki, bizim gelecek için ne yapmamız lazım, Türk seracılığının geleceği için ne 

yapmamız lazım, nasıl rekabet etmemiz lazım? Seracılığın dört tane temel sarf gideri 

bulunmaktadır. Bunlar; işçilik giderleri, enerji giderleri, verimlilik yatırımları ve ilaç gübre vs. 

giderlerdir. Şimdi bizim, bu problemleri çözmemiz gerekiyor, eğer biz bunların maliyetlerini 

düşürebilirsek, verimliliği arttırabilirsek rekabet edilebilir hale gelebiliriz. 

İyi haber de şu; biz bunlarla rekabet edebilecek durumdayız, hiçbir sıkıntımız yok, 

doğru kaynaklarımızı doğru yerde kullandığımız takdirde rekabet edebilme noktasında 

Türkiye’nin kaynakları bize yetiyor. Bir sera sisteminde en büyük maliyetlerden bir tanesi 

enerji ve biz enerjinin üstünde oturmuşuz. Esasında sera sektörü olarak jeotermal enerji çok 

önemli ve dünyada çok yüksek miktarda jeotermal enerjiye sahip olan ender ülkelerdeniz. 

Ama jeotermal enerjiyi seracılık sektöründe yeteri kadar iyi kullanamıyoruz. Bu alanda birçok 

toplantılar yapıldı. Ama zamanında büyük şirketlere verilmiş olan bazı haklar maalesef ki şu 

Bülent AYTEKİN  

SERKONDER Yönetim 

Kurulu Başkanı 
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anda geri alınamıyor ama bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz jeotermal enerji kaynağı 

olarak çok zengin bir ülkeyiz ve bunu bizim avantaja çevirmemiz gerekiyor. Bizim jeotermal 

bölgelerde Organize Sera Bölgeleri kurmamız gerekiyor. Böylece enerji maliyetini oldukça 

azaltmış olacağız, ondan sonra Organize Sera Bölgesinde ana girdi maliyetleri olan ilaç, gübre 

ve sair satın almasını topluca yapıldığı takdirde sarf maliyetlerimizi de oldukça düşüreceğiz. 

İşçilik ve danışmanlık alımları topluca yapıldığı takdirde bir Organize Sanayi Bölgesinde 

muhakkak ki burada yine maliyetlerde düşüş olacaktır. Böylelikle ihracat merkezleri 

oluşturabiliriz. Bir ihracatçının isteyeceği en güzel şey, bir yere girdiği zaman tırını 

doldurabilip çeşitli ürün segmentlerinden bir tıra koyup, yükleyip göndermek olur, Organize 

Sanayi Bölgeleri bunu da sağlayacaktır.  

Aynı zamanda kalıntı kontrol sistemi de bir Organize Sanayi Bölgesinde çok daha etkili 

bir şekilde yapılabilecektir. Bunların gerçekleştirilmesi ile ürün kalitemizin de artacağını 

düşünüyorum. Peki, jeotermal bölgelerde, organize sera bölgeleri kuracağız ama işte 

Mersin’de, Antalya’da Türkiye’nin en büyük seracılık şehirlerinde maalesef ki jeotermal yok 

ne yapacağız, orada ne yapacağız? Bu halkın çok büyük bir kısmı bu şehirlerde tarımdan 

geçim kaynakları var. Bizim aslında kömür gibi yeterince kullanmadığımız bir enerji 

kaynağımız daha var. Türkiye kömür bakımından çok zengin bir ülke, özellikle linyit kömürü 

çok miktarda bulunuyor ama biz seralarımızda ısıtma yaparken Rus kömürü kullanıyoruz, 

hem Rusya’ya ihraç ediyoruz domatesimizi, döviz girdi diye seviniyoruz ama bir taraftan da 

aslında kömürü alarak döviz çıkışı sağlıyoruz. Bizim linyit kömürünü kullanamamamızın 

sebebi, Rus kömürüne göre kalorisinin düşük olması, ama teknoloji artık çok gelişti, biz kendi 

kömürümüzü, kendi seralarımızda kullanabiliriz. Özellikle bu yatırım yine Mersin ve Antalya 

bölgelerinde ve Organize Sera Bölgeleri kurularak merkezi ısıtma sistemleri oluşturularak bu 

yatırım yapılabilir. Kömürden elde edilip ısıyla seralarımızı jeotermale yakın bir maliyet ile 

ısıtabilecek durumdayız, o kapasitedeyiz.  

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının temsilcisi varsa, ya doğayı kirleteceksiniz, 

kömürü kullanmasına izin vermiyoruz gibi bir şey olursa hiç böyle bir şey yok, Osman Bey de 

anlatacak hiçbir gaz salınımı zararlı gaz salınımı olmaksızın bunu Türkiye olarak 

başarabilmekteyiz.  

Başka bir şey daha; biz son yıllarda seracılık faaliyetlerinde güneş ve rüzgâr 

enerjisinden elektrik enerjisi üretmeye çalışıyoruz bunlar da fizibil yatırımlar ama tabi 

seracılıkta çok kullanılacak şeyler değil. Elektrik enerjisi ve rüzgâr enerjisinden serayı 

ısıtamıyoruz ama yine kömürden bizim elektrik üreterek açığa çıkan enerjiden de yine sera 

ısıtma sistemleri yapılabilir. Bu bölgelere, Mersin ve Antalya bölgesinde bu yatırımları 

organize sera bölgeleri çerçevesinde yapıldığı zaman oldukça yine nerdeyse sıfır maliyete 

indirecek şekilde ısıtmalarımızın maliyetini kontrol edebiliriz. Aynı zamanda elektrik de 

üreteceksek belki de işte bu illerde yazın maalesef ki çok sıcak oluyor ve ürün 

yetiştirilemiyor. Bugün Afyon’da 12 ay üretim yapılabiliyor, yazın serin diye ama Mersin, 

Antalya bölgesinde sıcak diye yapılamıyor, soğutma sistemleri eğer elektrikle üretebiliyorsa 

soğutma sistemleri devreye alınabilir, verim 30 ton domateslerden 60 ton 65 ton domates 

üretimine kadar çıkabiliyor. Bu da verimliliğimizi oldukça arttırıyor.  

Isı maliyetini düşürürsek, verimliliğimizi arttırırsak, ortak sarf gider yönetimini eğer 

yönetebilirsek bizim rekabet etmememiz için en ufak bir sebep kalmıyor. Bu konuda 

desteklerinizi bekliyoruz, bu konuda hızlı adım atmamız gerekiyor. Şu anda hala bir miktar 

rekabet edebiliyoruz ama bu ülkelerde çok hızlı bir şekilde sera yatırımları devam ediyor. Bir 

süre sonra belki satamayacağız, sıkıntıya gireceğiz o yüzden şu andan itibaren geleceğimizi 

yönetmek zorundayız.  

Bizim dernek olarak da başka taleplerimiz de var. Bu taleplere de kısmen esasında şu 

anda Bakanlığımız bünyesinde bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile 

yaptığımız irtibatlarda karşılığını alıyoruz. Bizim sektör olarak, sera üreticileri olarak, sera 
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konstrüksiyon, donanım sağlayıcıları ve ekipman üreticileri olarak, aynı zamanda ihracat da 

yapıyor olmamız lazım. Şu anda bahsettiğimiz ülkelerde Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, 

Kazakistan o coğrafyadaki İran gibi ülkelerde İspanyol, Fransız, Hollanda, İtalya gibi ülkeler 

sera yatırımları yapıyorlar yani oralara sera satıyorlar. Biz 500 bin dönüm sera yatırımı 

yapmış, tecrübeye sahip bir ülke olarak ve son yıllarda da Türk firmaları olarak teknolojimizi 

en üst düzeye çıkartmış bir ülke olarak biz bu ülkelere ihracat yapmak istiyoruz, sera 

teknolojilerinin ihracatını yapmak istiyoruz. Biz satmazsak İtalyan, Hollandalı, İspanyol zaten 

satıyor bizim aynı zamanda teknoloji ihraç etmemiz ve katma değeri çok yüksek bir ürün 

gönderiyoruz yani aslında biz sera teknolojileri satarak akıl satıyoruz, Türkiye’nin cari açığına 

da önemli bir katkı sağlayacaktır esasında. Çünkü katma değeri yüksek ürünler çok ihraç 

etmediğimiz günlerdeyiz. Bu anlamda bizim öncelikle marka olmamız gerekiyor, çünkü 

insanlar yurt dışında sera yatırımı yapacağım dediği zaman akıllarına en başta Hollanda 

geliyor ama şu anda Hollanda’dan eksik kalır bir tarafımız yok, biz aynı hizmetleri verecek 

durumdayız, özellikle nakliye avantajımızı değerlendirecek olursak bu ülkelerde de rekabet 

açısından da avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Marka olmamız için de bizim, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığının yurt dışı heyetlerinde mutlaka seracılık sistemlerinde faaliyet 

gösteren firmaların davet edilmesi ve bizim oraya gidip seracılık sektörünü tanıtmamızı talep 

etmiştik, sağ olsunlar bu talebimize cevap verdiler, bu alanda heyetlere katılmaya başladık 

bunun da devamını diliyoruz, gerçekten bu önemli, teşekkür ediyoruz bu konuda.  

Bizim aynı zamanda Türk seracıları sektör olarak bir olmamız gerekiyor, bizim yurt 

dışında temsil eden, yurt dışına iş yapan bütün firmaların Türk firma marka değerini 

arttırmaları için birbirimizin tabiri caizse kafasını gözünü yarmak değil bir olmamız lazım ve 

birbirimizi övmemiz de gerekiyor, yurt dışında hiçbir firma, hiçbir firmayı kötülemez bu 

anlamda bu yönde bütün sektörden de destek bekliyorum.  

Başka bir destek konusunda rekabet edebilmemiz konusunda, yurt dışı firmaları bir 

ülkeye gittikleri zaman, istedikleri fiyatı da söyleyebiliyorlar. Size 5 yıl, 10 yıl vadeli kredi 

verelim diyorlar. Bizimde  bu yönde talebimiz oldu, inşallah yakın zamanda olumlu bir yanıt 

gelir, şu anda Türkiye’nin sera  üretim kapasitesi 8000 dekar/yıl ama Türkiye’de biz şu anda 

sektör olarak 200-300 dönüm ancak yapıyoruz. Oldukça büyük bir açığımız var ve ihracat 

yapmak zorundayız. Türkiye’de yatırımlar yapmak zorundayız. Aynı zamanda yurt dışına 

gittiğimiz zaman, yabancı firmalar hem seralarını getiriyorlar hem de aynı zamanda diyorlar 

ki, biz size iki yıl üç yıl danışmanlık hizmeti verelim diyorlar. Biz sizin sebzenizi yetiştirelim 

diyorlar, destek verelim bu anlamda diyorlar. Bizim tarım danışmanları yetiştirmemiz 

gerekiyor. Bakanlığınız bünyesinde var olan bazı sera tesisleri var. Üniversiteler ile işbirliği 

yapılarak bu seralarda tarım danışmanları yetiştirme noktasında destek bekliyorum sizlerden.  

Çünkü bir ülkeye Türk bir tarım danışmanı gittiği zaman bir sonraki yatırım da Türkiye’den 

oluyor, Hollanda’dan giderse bir sonraki Hollanda firmasının bir serası oluyor bu anlamda da 

destek bekliyoruz.  

Bu Çalıştayın sonuç raporunu çok önemsiyorum, Çalıştayın sonuç raporundan hangi 

kurumun üstüne ne görev düşüyorsa takip edilmesi bizim için çok önemli. Biz dernek olarak 

hangi kurum bizden nasıl bir destek istiyorsa ne zaman istiyorsa, nasıl bir bilgi istiyorsa biz 

elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu anlamda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

Bu Çalıştayın düzenlenmesi noktasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, 

Bakanlığımızın desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.  
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Sayın Müsteşarım, değerli katılımcılar hepinizi Bakanlığım ve şahsım adına saygıyla 

selamlıyorum. Burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum.  

Değerli katılımcılar, bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere dünya genelinde 

ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler, küresel iklim değişikliği ve doğal 

kaynaklarda yaşanan azalma tarım sektörünü önemli ölçüde etkilemektedir. Malumlarınız 

olduğu üzere dünyada yeni tarım alanlarını kazandırmamız pek mümkün değil, günümüzde 

sadece Brezilya ve Arjantin’de orman alanlarından yeni tarım alanlarına arazi 

kazandırabiliyoruz. Bunun dışında her geçen dünyada da ülkemizde de tarımsal alanlarımızı 

çeşitli nedenlerle; bu sanayileşme, yoğun şehirleşme gibi çeşitli nedenlerle tarım arazilerimiz 

üzerindeki baskıyı görüyoruz ve tarım arazilerimizi kaybediyoruz. Yani özetle kısıtlı 

kaynaklarla üretim yapmaya çalışmak durumundayız. Dünyada da böyle ülkemizde de böyle. 

Dünyada yaşanan bu gelişmelere rağmen Türkiye tarımını ekonomik büyüklük açısından 

Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında önemli 

sektörlerin başında gelen tarım, yapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla beraber ortaya 

konulan etkin ve kararlı politikalar sonucunda artık ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir 

sektör haline gelmiştir.  

Değerli katılımcılar, bugün seracılığın merkezi Antalya’dayız, malum Sayın Başkan da 

konulara değindi, seracılık sektörünün sorunlarını hep birlikte konuşacağımız iki günlük bir 

Çalıştayın içerisindeyiz. Bakanlık olarak bu Çalıştayı çok önemsiyoruz ve Antalya’da bu 

Çalıştayın geleneksel hale gelmesini arzuluyoruz, Bakanlık olarak da Sayın Müsteşarımızla 

beraber, Daire Başkanı arkadaşlarımız, İl Müdürlerimiz, Araştırma Enstitümüz tüm 

kadromuzla buradayız ve aslında Bakanlık olarak bizim buraya gösterdiğimiz önem ve bilinç 

te bu şekilde ortadadır.  

Seracılık bugüne kadar insanlığın geliştirdiği en verimli üretim yöntemlerinden birisidir, 

bu nedenle geleceğin tarımsal trendleri arasında önemini koruyacak ve en başlarda yer 

alacaktır. Örtü altında yetiştirilen ürünlerin açık alanda yetiştiği dönemler dışında 

yetiştirilmesi oldukça kârlı bir faaliyettir. Buna karşın seralarda üretimin yüksek maliyetli 

olması ki Sayın Başkanımız biraz önce bu maliyetlerden bahsetti.  İşçilik maliyetleri, girdi 

maliyetleri ve en önemlisi de maliyetin belki de %75-80’i denilen bilimsel raporlarda da yer 

alan ısıtma maliyeti, yani enerji maliyeti ya da soğutma dediğimiz iklim kuşağına göre 

değişen enerji maliyeti diye adlandırdığımız maliyetler.  

Maliyetin yüksek olması teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle daha fazla bilgi ve 

sermayeye ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. İklim koşullarının kontrol altında tutulması ile yıl 

boyunca üretimin gerçekleştirilebildiği örtüaltı üretim teknikleri verimlilik ve karlılığı artıran 

en önemli uygulamalardan birkaç tanesidir.  

Mesut AKDAMAR  
Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü  
Genel Müdür V. 
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Ülkemizde tarım sektörü ile ilgili birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum 

son yıllarda bitkisel üretim de önemli artışlar sağlanmıştır. Son 14 yılı incelediğimiz zaman 

Türkiye’de 98 milyon ton olan bitkisel üretim miktarı 114 milyon tonlara kadar çıkmış 

bulunmaktadır. Bunun 65 milyon tonu tarla ürünleri dediğimiz tarla ürünlerinde 

gerçekleşmekte, 19 milyon tonu meyvecilikte ve geri kalan 30 milyon tonu da sebze üretimi 

olarak gerçekleşmiştir.  

Yine 2015 yılında Cumhuriyet tarihimizin en önemli üretim rekorları kırılmıştır. 

Bunlardan bazıları ki en başta gelen hububattır ülkemizde 38,6 milyon ton hububat üretimi 

gerçekleşmiştir. Bunun 22,6 milyon tonu buğday, 6,4 milyon tonu mısır, 900 bin tonu çeltik 

ve 1,7 milyon tonu da ayçiçeği olarak karşımıza çıkmıştır. Türkiye tarımına baktığımız 

zaman, ülkemiz yaklaşık olarak 78 milyon nüfusu besleyen, bunun yanında 30 milyona yakın 

turisti besleyen, buna ilave olarak da 3 milyon mülteciye bakan ve hatta bunun da üzerinde 

185 ülkeye 1.539 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir.  

Bu kapsamda tarımsal ihracatımız son 14-15 yılda 4 milyar dolarlardan, 17 milyar 

dolarlara kadar çıkmıştır.  

Ülkemizde 2015 yılında örtü altında 6,7 milyon ton üretim gerçekleşmiştir. Yine 

geçtiğimiz son 14-15 yılı incelediğimiz zaman örtüaltı sektöründe %50’ler üzerinde bir üretim 

artışı ile 4,2 milyon tonlardan bu seviyelere kadar yükselmiştir. Örtüaltı üretim alanlarında da 

yine yaklaşık olarak aynı yıllar arasında %24’lük bir artış söz konusudur. Sayın Başkanın da 

biraz önce ifade ettiği gibi sadece üretim alanı itibariyle artıştan kaynaklanmamış aynı 

zamanda verimlilik de önemli ölçüde bunda etken olmuştur. Bu ürünlerin toplam bitkisel 

üretim değeri de yaklaşık olarak 13,5 milyar TL gibi bir değere eş olmuştur.  

Örtüaltı üretimin en önemli özelliği büyük çoğunluğunun ihraç ediliyor olmasıdır, 

hâlihazırda Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı 37 bin işletme, 276 bin dekar da alan 

bulunmaktadır. Toplam örtüaltı alanlarımızın yani %42’sini kayıt altına almış durumdayız. 

Her geçen yıl bu üretim örtüaltı üretim alanlarındaki kayıt miktarımızı artırmayı amaçlıyor ve 

hedefliyoruz.  

Baktığımız zaman Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı alanlarımızın işletme büyüklüğünü 

7,5 dekar civarında olduğunu görüyoruz, peki yeterli midir? Yeterli değildir elbette bu rakamı 

gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmamız gerekmektedir.  

Ülkemizin coğrafi şartları ve konumu yanında örtü altı yetiştiriciliğindeki yüksek 

potansiyeli göz önüne alındığında seracılık sektörü de Bakanlık olarak tarımdaki stratejik alt 

sektörler içerisinde yer alacaktır. Bakanlığımızın seracılık sektörüne yönelik uygulamaları 

malumlarınız hepiniz biliyorsunuz desteklemeler, kırsal kalkınma desteklemeleri, sera 

modernizasyonu, düşük faizli kredi uygulamaları ki bunlar gerçekten de sektörün, finansman 

ihtiyacını duyduğu dönemlerde kullandırılan kredilerdir. Özel sektörün ve üreticilerimizin 

yeni uygulamalara ilgi göstermesi seracılık sektörünü ülkemizde dünyada önemli bir konuma 

taşımıştır.  

Sayın Müsteşarım, değerli katılımcılar, Bakanlık olarak temel politikalarımızdan olan; 

insanımıza güvenli, güvenilir, sürdürülebilir gıda temini ile gerek iç pazar gerekse dış pazar 

taleplerine uygun katma değeri yüksek ürünler üretmek hepimiz için önemli görevler 

düşmektedir. Bu doğrultuda paylaşmaya, yeniliklere açık olmaya, yenilikleri üretim 

tekniklerimizle birleştirmeye bu Çalıştayla ulaşacağımız amacında ve bilincindeyiz.  

Konuşmama son vermeden önce, bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere 

teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çalıştaydan çıkacak 

sonuç raporunu ben de Sayın Başkanımız gibi Bakanlık olarak önemsiyoruz ve Sayın 

Bakanımıza iletmek için de sabırsızlıkla bunu bekliyoruz.  

Başta ülkemiz tarım ve seracılık sektörüne yeni bir ivme kazandırmasını temenni 

ediyorum bu çalışmanın, hepinize saygılarımı sunuyorum.  
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Ülkemiz Seracılığının Dünyadaki Yeri ve Önemi 

 

Sayın Müsteşarım, Genel Müdürüm, Daire Başkanlarım, İl Müdürlerim, değerli 

Araştırma Görevlileri, Hocalarım, seracılık sektörünün önde gelen temsilcileri, 

meslektaşlarım ve ulusal basının değerli temsilcileri hepinizi Bakanlığım ve şahsım adına 

saygıyla selamlıyorum. 2. Ulusal Seracılık Çalıştayı’na hoş geldiniz.  

Kainatta üzerinde yaşadığımız yerküreden başka insanoğlunun yaşayabileceği başka bir 

gezegen yok ve insanoğlu hayatını devam ettirebilmek amacıyla yerküredeki, dünyadaki 

doğal kaynakları acımasızca, vahşice limitleri zorlarcasına tüketmektedir. Dünya nüfusu her 

geçen gün artıyor, nüfusun artışına bağlı olarak bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yeraltı 

kaynakları hızla sömürülüyor, yeraltı su kaynakları kirletiliyor, harcanıyor ve en önemlisi 

insanoğlunun hayatını devam ettirmesi için gerekli olan bitkisel üretimi sağladığımız, gıda 

üretimini sağladığımız tarım toprakları bir bir elimizden çıkıyor.  

Doğal afetler neticesinde, erozyon yoluyla ve daha da önemlisi bilinçsizce tarım 

arazilerinde kayıplara sebep oluyoruz. Buradan yola çıkarak, nüfusun artışına bağlı olarak 

sanayinin gelişmesiyle birlikte ülkeler, toplumlar birim alandan maksimum ürünü elde etmek 

amacıyla sera adını verdiğimiz yapıları geliştirdiler. Her geçen yıl AR-GE çalışmalarına 

milyarlarca dolarlık para aktararak bu faaliyeti daha da geliştirmek, bu faaliyet çerçevesinde 

güvenilir, izlenebilir, sürdürülebilir insan sağlığına zarar vermeyen gıdaların üretilmesi için 

çalışmalar yapılmaktadır.  

Dünyada yaklaşık olarak 500 bin hektar örtüaltı alanı mevcut. Bu alanların 185 bin 

hektar kadarı Avrupa ülkelerinde bulunmakta ve bu kıtadaki seralar ileri teknolojinin 

kullanıldığı seralardır. Ülkemizin dünyadaki örtüaltı varlığı açısından sıralamasına baktığımız 

zaman, dünyada 4. Avrupa’da ise İspanya’nın ardından 2. sırada yer almaktadır. Buradaki 

haritada gördüğümüz üzere, diğer sektörlerde de olduğu gibi ağırlıklı olarak dünya lideri 

hemen hemen tüm sektörlerde Çin, yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin dekarlık bir örtüaltı 

alanına sahip, ikinci sırada Güney Kore 750 bin dekar, ardından İspanya ve ülkemiz dördüncü 

sırada yer almakta.  

Ercan TÜRKTEMEL 
Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü,  
Tarla ve Bahçe Bitkileri 
Daire Başkanlığı,  
Daire Başkan V.  
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Ülkemizde TÜİK kayıtlarına göre yaklaşık olarak 663 bin örtüaltı bitkisel üretim alanı 

bulunmakta, bu alanların içerisindeki yaklaşık yine 390 bin dekar alan plastik sera ve cam 

sera olarak üretim faaliyetinde bulunan işletmeler şeklindedir. Son yıllarda yüksek 

teknolojinin kullanıldığı modern seralar hızla inşa edilmekte, üretime katılmakta ve bunların 

alanı da 12 bin dekar seviyelerinde bulunmaktadır.  

Sera işletmelerimizde yetiştirilen ürünlerin dağılımına biraz sonra bakacağız, bu 

işletmelerde 300 bin dekar, 320 bin dekarlık alanlarda ağırlıklı olarak sebze üretimi, geri 

kalan 70 bin dekarda ise meyve süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. 

 Ülkemizdeki örtüaltı alanlarının dağılımına baktığımız zaman ikiye ayırmamız 

mümkündür. Yüksek sistemli seralar örtüaltı alanları ve alçak sistemli örtüaltı alanları. 

Yüksek sistemli örtüaltı alanlarında; cam seralar yaklaşık %17’lik bir paya sahip, plastik sera 

%47, yüksek tünelli ise %17’lik bir paya sahip ağırlıklı olarak yüksek sistemli işletmelerin 

varlığı %75’lik bir alan kapsamakta.  
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Tablo :Niteliklerine Göre Örtüaltı Tarım Alanlarındaki Değişim 

YILLAR Toplam     Cam sera  Plastik sera  Yüksek tünel  Alçak tünel  

1995  363 042  34 420  108 677  21 421  198 524 

2002  536 030  64 199  180 385  60 954  230 492 

2014  643 442  80 976  298 651  107 095  156 720 

2015  663 621  79 977  309 430  112 674  161 541 

1995-2015 (%) 83 132 185 426 -19 

2002-2015 (%) 24 25 72 85 -30 

2014-2015 (%) 3 -1 4 5 3 
 TÜİK 

 

Buradaki tabloda niteliklerine göre örtüaltı alanlarının yıllar itibariyle gelişimini ve 

değişimini görmekteyiz. 1995 yılından sonra 2015 yılına kadar ki geçen süre içerisinde 

örtüaltı alanlarımızda yaklaşık olarak %75-80’lik bir artış gözlenmekle birlikte aslında dikkat 

çekecek olana en önemli konu, alçak tünel alanlarındaki kısmi azalma istatistik olarak ortaya 

çıkmakta. Buradaki alçak tünel alanlarındaki azalma kısmen de olsa yüksek tünele ve plastik 

sera alanlarına kaymış gözüküyor ancak çok ciddi anlamda alanlarda değişimler söz konusu 

değil.  

 

 
 

 

Ülkemizdeki tarım alanlarının tarım işletmelerinin en büyük sorunu, işletme 

büyüklüğünün son derece küçük olması. Dünya ve Avrupa ölçeğinde ülkemizdeki tarım 

işletmelerinin büyüklüğüne baktığımız zaman, oldukça gerilerde bulunmaktayız.  

 

Çok yeni bir örnek vermek gerekirse Tataristan’daki ortalama işletme büyüklüğü 30 bin 

ile 50 bin dekar arasında. Devasa, göz alabildiğince uçsuz bucaksız alanlarda işletmeleri var. 

Ancak orada da bu alanlarda, verimli ekonomik ve kaliteli üretim yapacak ve ürünü işleyecek 

teknoloji ve insan işgücü eksikliği var ve ülkemizden de bu konuda yardım istiyorlardı. 

Ülkemize döndüğümüz zaman; ülkemizde gerçek anlamda bir hamle var. Üretim tarımsal 

faaliyetlerde ciddi bir modernizasyon var, hızla bir gelişim gözlüyoruz ancak işletme 

büyüklüklerimiz ortalama ve uzun yılların ortalamasına baktığımız zaman sebze üretim 

alanlarında açık alanlarda 8-9 dekar, meyve bahçelerinde ise 13-14 dekar seviyelerinde. 

Komşumuz Yunanistan’da dahi ortalama işletme büyüklüğü 25 dekar seviyelerinde, 

Yunanistan’dan bile daha küçük işletmelere sahibiz.  

 

Ülkemizdeki seraların; %75’i 3 dekardan küçük, %25’i 4 dekar ve üzerindedir   
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İşletme büyüklüğünden bahsederken, ülkemizdeki seralardaki büyüklüğe baktığımız 

zaman mevcut örtüaltı alanların, seralarımızın %75’i 3 dekar ve altında, %25’i ise 4 dekar ve 

üzerinde. Biraz evvel söylediğim üzere, modern tesis edilen teknolojik seraların devreye 

girmesiyle beraber bu seralardaki ortalama işletme büyüklüğümüz 27 dekar seviyelerine yeni 

yeni yükseldi diyebiliriz.  

Sera işletmeciliğinin en önemli kısıtlayıcı faktörü; bitki gelişiminin sürekliliğini 

sağlamak amacıyla o seraları ısıtmak zorundayız, en önemli girdi masrafımız yakıt ve ısıtma 

sistemlerinin bakım, tamir, onarımlarıdır. Ülkemiz iklimsel olarak çok büyük avantajlara 

sahip, bu yüzden de sera alanlarımız örtüaltı alanlarımız ağırlıklı olarak Ege, Akdeniz ve 

Karadeniz bölgesinin ılıman bölgelerinde var olmakta ancak jeotermal kaynaklar gibi ikinci 

bir avantajımız daha var. Biz bu potansiyeli henüz istediğimiz ölçüde devreye sokamadık. 

Jeotermal enerji ilk etapta aklımıza geldiği şekilde sera ısıtmasında ve bunun yanında yaz 

dönemlerinde, sera soğutmasında da jeotermal kaynakları kullanmamız mümkündür. 

Jeotermal kaynakları sera ısıtmasında mutlaka devreye sokmalıyız.  

Ayrıca son yıllarda sadece sahil kesimindeki seralarımıza ilave olarak, 600 metre 

rakımın üzerindeki sahalarda da özellikle kıyı kesimlerindeki seracılığın Haziran ayında sona 

ermesinin ardından yayla seracılığı devreye giriyor, açık tarla yetiştiriciliğiyle beraber, burada 

da ağırlık olarak domates yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Türkiye’deki örtüaltı varlığının gelişimini kısaca bir iki cümleyle ifade etmek gerekirse, 

2011 yılında 51 ilde örtüaltı tarım yapılırken, 2015 verilerine göre bu örtüaltı üretimin 

yapıldığı alanlar illerimizin sayısı 70’e yükseldi. Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir ülkemizde 

örtüaltı alanlarının yaklaşık %84’üne sahip, zaten burada üretilen ürünlerin çok büyük bir 

kısmı ihracata gitmekte, geri kalanı ise iç pazarda tüketilmektedir.  

 

Sera alanlarımızın % 95’inde sebze,  % 4’ünde meyve ve % 1'inde ise süs bitkileri 

yetiştirilmektedir. 

 
Modern seralar dedik, buralar tamamen otomasyona geçmiş, her türlü teknik donanıma 

sahip olan seralar, dış pazar taleplerine uygun tür ve çeşitlerde ürün yetiştirmekte ve burada 

üretilen ürünlerin %85’i ihraç edilmektedir. Geleneksel seralarda ise, elde edilen yetiştirilen 

ürünlerimizin %80-85’i iç pazarda, geri kalanı dış pazarlara gönderilmektedir.  

Biraz evvel sera alanlarımızın dağılımından bahsetmiştim, sera alanımızda ülkemizde 

ağırlıklı olarak sebze yetiştiriciliği yapılıyor, yaklaşık %95’inde, %4’ünde ise meyve özellikle 

muz ve %1’inde de süs bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Örtüaltı desenine baktığımız zaman yetiştirilen ürün deseninde; ağırlıklı olarak %51 

domates, %16 hıyar, %10 karpuz ve %8 biber ve diğerleri diye devam ediyor ama ağırlıklı 

olarak ürünümüz domates. Gelişen teknoloji, gelişen seracılık yatırımlarıyla beraber bu 

örtüaltı alanlarda seralarda yetiştirdiğimiz ürün çeşitliliğini artırmamız gerekiyor tıpkı 
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pazardaki tek bir ülkeye odaklanmış olmanın son yıllarda bize yansıtmış olduğu olumsuz 

etkilerde olduğu gibi ürün desenimizi de çeşitlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.  

Sayın Genel Müdürümün az evvel belirttiği üzere, Ülkemiz son yıllardaki atılımlarla 

birlikte Avrupa’da tarım ekonomisi bakımından birinci sırada, bunun sonucuyla ilişkili olarak 

Türkiye sebze üretiminde dünya dördüncüsü, meyve üretiminde iste dünya beşincisi 

konumunda. Açık alanda yaklaşık 7,4 milyon dekar alanda üretmiş olduğumuz sebze yaklaşık 

23 milyon ton seviyelerinde ama bunların bitkisel üretim değeri de 18 milyar TL 

seviyelerindedir. Açık alanda üretim yapılan alanların yaklaşık %8’ine denk gelen 600 bin 

dekar örtüaltı alanında 2015 yılı itibariyle yapılan üretim 6,3 milyon ton ve bu üretimin değeri 

12-13 milyar TL seviyelerindedir. Buradan şu yorumu yapabiliriz; örtüaltında modern 

seralarda yaptığımız ürün, dış pazar odaklı, dış pazarın taleplerine uygun tür ve çeşitler, 

izlenebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve pazar taleplerine uygun belli bir standardı olan ürünler 

olması nedeniyle hemen pazar bulmakta ve pazar fiyatı yüksek seyretmektedir. Türkiye’de 

bununla beraber son yıllarda topraksız tarım hızla ilerlemekte olup yaklaşık 12 bin dekarlık 

bir alana sahibiz. Modern teknolojiyle beraber ve burada ağırlıklı olarak yetiştirdiğimiz 

ürünler domates, biber ve hıyar şeklinde devam etmektedir.  

Şimdiye kadar ülkemizdeki ve kısaca dünyadaki örtüaltı ve seracılıktan bahsettim. Hep 

teknolojik, modern seralardan bahsettim, bununla ilgili de bir iki cümleyle ifade etmek 

istiyorum. Akıllı sera, otomasyona geçmiş modern seralardaki bize kazandırdıklarından bir iki 

başlık söylemekte fayda var. Modern seracılıkta üretimde işgücü masrafları, genel masraf, 

elektrik kullanımı, yakıt tüketimi, su kullanımı, gübre kullanımı, ilaç kullanımını azaltmakta, 

verimlilik, kalite ise artırmaktadır.  

Ekonomi Bakanlığının 2012 yılında yatırımlarla ilgili hazırlamış olduğu bir raporunda, 

ülkemizde son yılarda tarım ve gıda yatırımları içerisinde hayvancılık ve süt sektöründen 

sonra en çok yatırımın yapıldığı sektörün seracılık olduğu ve bu rakamın da 414 milyon TL 

gibi bir rakam olduğu ifade edilmekte ve rapor kayıtlara girmiş vaziyette.  

Ülkemizdeki jeotermal seracılığa geldiğimiz zaman, Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl 

sektörün tüm bileşenlerinin de dâhil olduğu bir proje gerçekleştirdik. Projedeki amacımız, 

jeotermal kaynakların ülkemiz tarımına kazandırılması, özellikle sera ısıtmasında jeotermal 

kaynakların devreye girmesi amaçlanmıştır.  

Türkiye jeotermal kaynak bakımından çok zengin bir ülkedir. Jeotermal enerji 

potansiyeli bakımından dünyada 7. sıradayız, Avrupa’da ise lider konumdayız. Şu an 

hâlihazırda modern teknolojiye sahip yaklaşık 4.000 dekar seviyelerinde jeotermal ısıtmalı 

seramız mevcut. Geçtiğimiz yıllarda MTA ile yaptığımız değerlendirmelerde ve aldığımız 

bilgiler doğrultusunda mevcut potansiyelin ülkemizde 30 bin dekar sera ısıtmasına yetecek 

kadar bir potansiyelimizin olduğu bilgisine ulaştık.  

61. Hükümetin eylem programında ve Bakanlığımızın 2023 hedefleri doğrultusunda 

hedefimizi 25 bin dekar olarak öngördük, planladık ancak bu program sonuçta bir öngörüdür. 

Bakanlık olarak, özel sektör olarak jeotermal enerjiyi ve seracılık konusunu destekliyoruz. 

Sizlerden gelecek görüşler, bilgiler, talepler doğrultusunda birtakım revize çalışmaları 

yapacağız.  

Jeotermal seraları ülkemize kazandırarak üretim maliyetleri düşürüp, güvenilir ve 

izlenebilir, marka değeri yüksek, rekabet şansı yüksek olan ürünleri üretmek amacındayız.  

Ülkemizde jeotermal seracılık potansiyelinin olduğu illerde seracılık yatırımları hız 

kazanmıştır. İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir, 

Ağrı ve Aksaray, Şanlıurfa ve Yozgat’ta üretim tesisleri kuruluyor ve üretimler yapılıyor. Bu 

sera alanlarında yaklaşık olarak 120 bin tonluk bir domates üretimi söz konusu ve buradaki 

üretilen domatesin bitkisel üretim değeri dikkatinizi çekmiştir 250 milyon TL seviyelerinde 

yani açıkta yapılan veya geleneksel seralarda yetiştirilen domates fiyatlarından çok daha fazla 

rakamlara alıcı bulmaktadır.  
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Kısaca, vaktinizi de çok fazla almadan Bakanlığımızın seracılık sektöründe yapmış 

olduğu çalışmalarla ilgili özet bir iki başlıktan bahsetmek istiyorum.  

Örtüaltı kayıt sistemi; Bakanlığımızca örtüaltı yetiştiriciliğinin kayıt altına alınması, 

kontrolü, izlenmesi ve bir veri tabanının oluşturulması amacıyla 2004 yılında bir yönetmelik 

yayınladık, bu yönetmelik zamanın ihtiyaçları doğrultusunda revize ihtiyacı doğdu ve 2014 

yılında yönetmelikte birtakım revize çalışmaları yaptık ve veri tabanı sıfırlayarak tekrar veri 

girişlerini tekrar illerimizden istedik. Tarım Bilgi Sistemi ile bu kayıt sistemimize uyumlu 

hale getirdik, yeni sistemle başvuru ve veri girişini kolaylaştırdık ve şu an halihazırda veri 

tabanında örtüaltı kayıt sisteminde 37 bin üretici ve 276 bin dekar kayıt altında 

bulunmaktadır.  

Sektörel teşvikleri de hemen başlıklar halinde aktaracağım. Tarımsal üretime yatırım 

aşamasında ve üretim aşamasında verilen destekler var, Bakanlığımız ve diğer bağlı 

kuruluşlar, diğer kamu kurum kuruluşları ve bankalarımız aracılığıyla. Tarımsal üretime dair 

düşük faizli yatırım ve işletme kredisi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 

tarafından kontrol ve örtüaltı üretimi yapılması durumunda 10 milyon TL üst sınırla beraber 

%25 ila %75 oranlarında indirimli kredi kullandırıyoruz.  

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesinde alternatif enerjiye dayalı 3 

dekar ve üzerindeki sera yatırımlarında 2 milyon TL üst limitte hibe programımız var. Çiftlik 

faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi projesi kapsamında üst sınır olmak üzere 250 bin Euro’nun 

%50’si hibe olarak verilmektedir. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün hazine 

arazilerinin teknolojik sera ve jeotermal sera yapımında hazine arazilerinin tahsisi ve kullanım 

hakkıyla ilgili uygulamaları var. Yine Bakanlığımızın mera yönetmeliğinde yapılan 

değişiklikle, jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan sahalarda tahsis 

değişikliği amacına uygun tahsis değişikliği izinleri verilmekte ve burası da önemli bir madde, 

yatırımlar ve devlet yatırımları Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde yatırımlara gümrük 

vergisinde, katma değer oranlarında vb uygulamalarda birtakım muafiyetler ve indirimler 

uygulanmaktadır  

Üretim aşamasında ise; Bakanlığımızın destek politikası ve destek bütçesi dâhilinde, 

Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıtlı olan üreticilere TARSİM poliçenin %50’sinin hibe olarak 

karşılanması, bombus arısı kullanım desteği, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyle ilgili 

destekler, mazot desteği, alan bazlı olarak örtüaltı iyi tarım uygulamaları desteği ile indirimli 

kredi uygulamalarımız mevcuttur. 

Bakanlığımızın hedefleri nedir? Seracılık konusu ülkemiz için önemli bir sektör hızla 

atılım ve gelişme gösteren bir sektör, önemsiyoruz Bakanlık olarak ve bu sene ikincisini 

düzenlediğimiz Seracılık Çalıştayı ile beraber daha da ileriye gideceğimizi düşünüyoruz.  

Biraz evvel bahsettiğim gibi ölçek büyüklüğünün arttırılması, mevcut seraların 

modernizasyonu ki geçtiğimiz sene Sayın Bakanımızın talimatı ile sera modernizasyonda 100 

bin TL ye kadar sıfır faizli yatırım ve işletme aşamasında kredi kullandırması uygulamasına 

başladık. Bu sene bu oranın üst sınırın 300 bin TL ye çıkarılmasıyla ilgili Genel Müdürlük 

olarak görüş bildirdik.  

Alternatif enerji kaynaklarının sektöre kazandırılması, ulusal kümelenme projesinin 

hayata geçirilmesi, organize sera bölgelerinin kurulması, sera yapım ve üretim standartlarının 

mevzuata bağlanması gibi ve tedbirler hedeflerimiz ve öngörülerimiz bulunmaktadır. 

2. Ulusal Seracılık Çalıştayında iki gün boyunca yapacağımız değerlendirmeler 

sonucunda elde edilecek olan çıktıların, başta ülkemiz tarımı, ardından seracılık sektörüne 

yeni bir ivme kazandırması, yeni bir ışık ve bize bir yol göstermesini dilerken burada olmak 

adına çalıştaya katılım sağlayan siz değerli katılımcılara ve Genel Müdürlüğümdeki mesai 

arkadaşlarıma saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.  
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Antalya İlinde Seracılık 

 

Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, değerli katılımcılar öncelikle şahsım ve İl 

Müdürlüğümüz adına ilimize hoş geldiniz diyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Ben sizlere Antalya ilimizin seracılığı hakkında görsel ağırlıklı bir sunumlu bilgi 

paylaşmaya çalışacağım. Sabrınızdan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.  

Ülkemizde son yıllarda artan bu terör olayları karşısında acımız büyük, her türlü terörü 

lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabi böyle bir ortamda bir sunuma başlamak da 

takdir edersiniz. Ama ben metanetimi koruyarak sizlere ilimizdeki seracılık hakkında 

görsellerle bilgi paylaşmaya çalışacağım.  

 

 
 

Ülkemizde ve dünyada Tarım ve turizm kenti olarak bilinen Antalya’da, arazi 

varlığımıza baktığımız zaman 3 milyon 671 bin dekar alanda tarımsal faaliyet 

yürütülmektedir. Mevcut tarımsal faaliyet alanlarımız içerisinde 496 bin dekar alanında sebze 

ve süs bitkisi üretimi, 739 bin dekar alanda meyve ve bağ üretimi,  2 milyon 145 bin dekar 

alanda tarla bitkileri ve 390 bin dekar alan da nadas alanı olarak kullanılmaktadır. Toplam 

tarım alanı içerisinde sebze ve süs bitkileri üretim alanlarımız %13’lük bir paya sahiptir. 

Sebze ve süs bitkisi üretim alanlarımız içerisinde de 258 bin dekar alanda yaklaşık %50 

civarında payla seracılık faaliyeti yürütülmektedir.  

Mehmet ŞEN 
Antalya İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğü,  
Şube Müdürü V.  
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Bugün örtüaltı üretim merkezi olması ve doğal iklim koşullarından kaynaklanan örtüaltı 

faaliyeti ile %13’lük bir paya sahip olan Antalya, Türkiye’nin sahip olduğu yaklaşık 120 

milyar TL’lik bitkisel üretim değerinin de, yaklaşık 8 milyar TL ile ilk sırasındadır.  

Çalıştayın asıl konusu olan seracılık ülkemizde 1940’lı yıllarda yine Antalya’da 

başlamıştır. 1980’li yıllara kadar bir normal gelişim seyri görülmüş ama asıl seracılık 

faaliyetleri ilimizde 1990’lı yıllarda devletimizin uygulamış olduğu kaynak kullanımı ve 

destekleme fonu bir ziraat mühendisi olarak da benim de o projelerde görev aldığım, kaynak 

kullanımı ve destekleme fonlarına yapılan hibelerde ilimizde seracılığa yapılan %25 

desteklerle bir artış kaydedilmiştir. 1995 yılında ülkemiz genelinde 363 bin dekar örtüaltı 

varlığı, bugün 20 yıllık bir süre içerisinde 663 bin dekara ulaşmıştır. Antalya’da o dönem 100 

bin dekar bir sera varlığı var iken bugün 258 bin dekara ulaşmıştır. Son 20 yıllık artışa 

baktığımız zaman, bugün Türkiye’de seracılığın artış oranı %85 iken Antalya’da %158 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu da Antalya’nın uygun ekolojisi sayesinde bölgemizdeki örtüaltı üretim 

faaliyeti ve yine bölgemizde buna verilen önemin bir parçası olarak paylaşmak istiyorum.  

Bugün itibari ile Antalya, Türkiye’deki toplam 663 bin dekarlık örtüaltı varlığı 

içerisinde Antalya 258 bin 552 dekar ile %39’luk bir paya sahiptir.    

Antalya özellikle örtüaltı üretimin merkezi olması yanında yeni teknolojilerin 

kullanımının en yaygın olduğu sera üretiminin ve modern tarım tekniklerinin uygulandığı bir 

il olarak sadece ülkemizin değil uluslararası pazarın da dikkatini çekmektedir. Bölgemizde 

başta tohum, fide ve bitki besleme olmak üzere yabancı yatırımcıların da dikkatini çekerek 

ilimizde yatırım faaliyetlerini artırmaktadır. 

 

 
 

1990’lı yıllarda kaynak kullanım ve destekleme fonuyla kurulan cam seralar artık 

güncelliğini yitirmiştir. Üreticilerimiz cam seradan vazgeçmekte ve plastik seraya ağırlık 

vermektedir. Bugün Türkiye’deki mevcut 80 bin dekar cam sera varlığı içerisinde Antalya 

%87 bir paya sahiptir. Ancak plastik seralara baktığımız zaman Antalya’nın payı %53 

seviyesindedir. Bu çerçevede günümüzde artık modern seracılıkta da ağırlıklı olarak cam 

seradan vazgeçildiğini düşünüyorum.  

 



2. Ulusal Seracılık Çalıştayı   

 Sayfa 26 

 

 
 

 
 

Antalya’nın örtüaltı üretiminde sebze %93 payla ilk sırada yer almakta, meyve %5 ve 

süs bitkisi %2 paya sahiptir. Domates sebze üretimi içerisinde %65’lik bir paya sahiptir. 

Meyveye baktığımız zaman, meyve içerisinde de %69’luk oranla ağırlıklı çilek olarak 

yetiştirilmektedir. Süs bitkisi üretim payı %2 olarak görülmesine karşın, ilimizin bitkisel 

üretim değerine sağladığı katkıya baktığımız zaman birazdan ifade edeceğim gibi süs bitkisi 

üretimi de büyük bir değerdir,  

Antalya’da örtüaltı üretimi; sera yapısına, iklimine, diğer faktörlere de bağlı olarak 4 

mevsim yapılmaktadır. Bugün tek ürün ve çift ürün şeklinde ilimizdeki yapılan örtüaltı 

tarımda 4 mevsim faaliyet yürütülmektedir. Tek ürün yetiştiriciliğinde örtüaltı üretim faaliyeti 

ilimizde Eylül ayında başlamakta, ertesi yılın Haziran ayına kadar sürmektedir. Tabii o günkü 

pazar şartlarına göre üreticilerimizin birçoğu üretimi Temmuz ayına kadar da 

sarkıtabilmektedir.  

Tek üründe sadece bir, iki aylık boşluk vardır. Bu boşluğu da üreticilerimiz yine bir 

örtüaltı faaliyeti olan solarizasyonla değerlendirirken, son yıllarda Korkuteli ve Elmalı gibi iç 

bölgelerimizde yayla seracılığı bir artış, gelişme göstermiştir. Artık bu iki aylık boşluğu da 

yayla seracılığımızla kapatmış durumdayız.  

Çift ürün yetiştiriciliği ise, yazlık ve güzlük olarak iki sezon yapılmaktadır. Yazlık 

sezon, Ocak ayında başlayıp Temmuz ayında bitmekte yine hemen akabinde güzlük sezon 

Ağustos ayında başlayıp Aralık ayında bitmektedir. 

Ben burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum, neden çift ürün, neden tek ürün? 

Bölgemizde soğuk kış aylarında, ürünleri dondan korumak için ısıtma yapılmaktadır. 

Üreticilerimiz ısı maliyetinden kurtulmak ve üretim maliyetini düşürmek için maalesef çift 

ekime yöneliyorlar. İşte bu çift ekime yönelmelerinde de üründe bir boşluk oluşuyor. Bu da 

elbette piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bizim temennimiz, Antalya’da tek ürün 

şeklinde üretime yönelmektir. Bunu da sunumumun sonunda seralarımızın yapısal 

özelliklerinden bahsederken anlatacağım, bazı taleplerimiz de olacaktır. 

Fidecilik faaliyeti ilk defa ilimizde 1995 yılında Kumluca ilçesinde 10 milyon adet fide 

üretimiyle başlamıştır. Üretimde kullanılan ana girdilerden biri olan hazır fide de artık 

ilimizde kurumsal işletmelerde tekniğine uygun yetiştirilen fide üretim tesislerinden 

karşılaşılmaktadır. Bugün baktığımız zaman Antalya’da 60 işletme ve 916 dekar kapalı alanda 

1 milyar 267 milyon fide üretimi ile hem ilimizin fide ihtiyacını karşıladığı gibi, hem de 

ülkemizin diğer bölgelerdeki fide ihtiyacı karşılanmaktadır. Buna ilaveten artık yurt dışına da 

fide ihracı gerçekleştirmekteyiz. Artık ülkemizde tohumculuk sektörü de bir ivme 

kazanmıştır. Ülkemizdeki domates tohumlarının %60’ı, biberin %50’si, hıyarın %60-70’i, 

patlıcanın %60-70’i yerli üretimimizle karşılanmaktadır.  
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Aşılı fide üretiminde de son yıllarda artış gözlenmektedir. Aşılı fidenin anacı ise şu an 

%90 oranında yurt dışından karşılanmakta olup, önümüzdeki yıllarda artık daha yüksek 

oranda yerli imkânlarla karşılanacağına inancımız tamdır.  

 

 
 

Bugün Antalya’da sadece 258 bin dekar alan olarak gözüküyor ama çift ekimle 

baktığımız zaman yıl içerisindeki bizim örtüaltı üretimimiz 278 bin dekara çıkmaktadır 

yaklaşık 20-30 bin dekar alanda çift ekim yapılmaktadır. Bu alanın fide ihtiyacı 700 bin 

adettir. İlimizdeki kurumsal işletmeler tarafından ilimizin fide ihtiyacı karşılandığı gibi  %40-

45 oranında da yurt içerisindeki diğer illere, ilimizden fide sevkiyatı yapılmaktadır. Ayrıca 

2015 yılında da yurt dışına 2 milyon 780 bin adet fide ihracatı gerçekleştirilmiştir. Fide 

ihracında pazarlarımız Hollanda, Gürcistan, Tanzanya, Türkmenistan gibi ülkeler olup, bugün 

artık hazır fide ihracat eden ülke konumuna gelmiş bulunmaktayız. 

Türkiye’nin 6 milyon 352 bin ton sebze üretiminin 3 milyon 266 bin tonla %51’ini 

örtüaltı üretimle sadece Antalya ilimiz karşılamaktadır. 

Süs bitkilerinde ise; Antalya ili örtüaltı arazi varlığımızın içerisinde sadece %2’lik bir 

paya sahip olmasına rağmen, üretim miktarına baktığımız zaman miktarına 1 milyar 192 

milyon adet kesme çiçek ağırlıklı süs bitkisi üretimiyle toplam üretimin %40’ı yine Antalya 

ilimizde örtüaltı üretimle karşılanmaktadır.  

İşte örtüaltı tesislerde 3 milyon 266 bin ton sebze üretmekle övünüyoruz. Antalya 

olarak, övünmeye devam edeceğiz ve bu sebze üretimi içerisinde de domates %65’lik bir 

payla almış başını gidiyor ve ilimizde her yıl “Domates Fuarı” düzenleniyor. Diğer illerden de 

katılım oluyor, artık domates Antalya’nın bir markası olmuştur.  

Yine hıyar, %15’lik bir payla ikinci sırada geliyor, üretimi %10’luk bir payla daha 

küçük olmasına rağmen biberin özellikle dış ticarette en fazla ses getiren ürün olduğunu da 

burada paylaşmak istiyorum.  

Peki tek başına Antalya ilimiz Türkiye üretiminin ne kadarını karşılıyoruz? Sofralık 

domatesin %63’ünü, biberin %58’i, hıyarın %49’u, patlıcanın %54’ü, kabağın %41’i, kesme 

çiçeğin de %49’u Antalya’da üretilmektedir.  



2. Ulusal Seracılık Çalıştayı   

 Sayfa 28 

 

 
 

Dolayısıyla Antalya olarak elbette bu boyuttaki üretim maalesef işletmelerimizin sadece 

Antalya olarak değil Türkiye’de küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılması ve üreticilerimizin 

örgütsüzlüğü nedeniyle maalesef pazarlamada halen toptancı hallere bağımlı durumdadır.  

Geçmişte 552 yıl sayılı Toptancı Hal Yasası gereği hale girme zorunluluğu vardı ama 

2010 yılındaki yeni çıkan düzenleme ile artık hale girme zorunluluğu bulunmamakla birlikte 

maalesef üreticilerimiz ürününü toptancı hallerine pazarlamak durumunda kalıyor, elbette 

bunda da %10-13’lük bir kesintilere maruz kalmaktadırlar.  

Ürünlerimiz toptancı halde pazarlanmakta, tüccarlarımız var paketleme tesislerimiz var 

kurumsal işletmelerde işlenip paketlenip değerlendiriliyor, nereye gönderiliyor? Antalya 

ihracatçı bir ildir. Ürünlerimiz, süpermarket reyonlarında yer aldığı gibi, pazarlarda da yerini 

almakta ve yurt dışı pazarlara da yine buradan tek kanaldan gitmektedir.  

Yetiştirdiğimiz ürünlerimizin %89’u iç pazara, %11’i dış pazara gitmektedir. Tabi 

domates yine ihracatta eldeki %61 payla lokomotif üründür.  

Antalya süs bitkisi üretimine baktığımız zaman; 471 milyon 391 bin adet süs bitki 

üretiminin %21’i iç pazara giderken %79’unu dış pazarda değerlendirdik. Antalya olarak 

kesme çiçek üretiminde de birinci olmakla övünüyoruz.  

 

 
 

İşte, değerli katılımcılar, biz bunları üretiyoruz ama ülkemizde sık sık gündeme gelen 

gıda güvenliği, tarımsal kimyasalların olumsuz etkisi elbette dünyanın gelişmişlik düzeyi ne 

olursa olsun, dünyadaki tüm tüketiciler artık gıda güvenliği konusunda hassaslar ve satın 

aldıkları ürünleri sorguluyor ve bugün pazar artık sıfır kalıntılı ürün istiyor. Tüketiciler başka 

ne istiyorlar? Kayıt ve izlenebilirlik istiyorlar, benim gıda güvenliğimi olumsuz etkileyen 

etkenin kaynağı neyse ulaşılabilecek kayıtlar olsun istiyor. Ayrıca sertifikasyon istiyor yani 

bir ürünün garanti belgesi gibi sertifikası olsun istiyor. Başka ne istiyor? Tarımsal bitki 

sağlığına yönelik uygulamada insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek kimyasal 

mücadeleye alternatif metotların devreye sokularak yapılmasını istiyor. Bu da bir entegre 

zararlı yönetimini istiyor. Başka ne istiyor, ambalajının iyi yapılmış olmasını, etiketinin 

olmasını, raf ömrünün uzun olmasını, aynı zamanda aromasının ve tadının iyi olmasını istiyor. 

Yine pazar çeşitlilik istiyor, yıl boyu ürün istiyor, süpermarket kesintisiz mal garantisi istiyor. 

Diğer taraftan, elbette Antalya yabancı alıcıların da sık sık ilimizi ziyaret etmesi ile bizzat ben 

de kendilerine eşlik ediyorum, bu lojistik konusunda bugün Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt’ten 

geldiler, kendilerini sahayı gezdirdiğimizde lojistiğe dikkat çekiyor. Bizim için fiyat önemli 

değil ama bize ürün kalitesini koruyacak şekilde girsin, burada da hava yollarının, kargo 

şirketlerinin biran evvel devreye sokulmasında fayda var diye düşünüyoruz, artık tüketici 
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sadece satın aldığı ürünün gıda güvenliği konusunda kaygısını değil, ürünün üretilirken 

çevreye de zarar vermediğinden emin olmak istiyor, doğal dengenin korunmasını istiyor.  

 

 
 

 

İşte değerli katılımcılar biz Antalya İl Müdürlüğü olarak hem tüketicinin gıda güvenliği 

konusundaki kaygılarını, ihracatçımızın yaşamış olduğu sıkıntıyı, elbette çevreci örgütlerin de 

tarımsal kirlilik konusundaki korkularını dikkatle izliyoruz. Tarımsal üretimin, tarımda 

izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliği ve güvencesini sağlamaya çalışıyoruz. 

Elbette bizim bu çalışmalarımızı Bakanlığımızın, misyon, vizyon ve tarım politikasına uygun 

doğrultuda yürütüyoruz. Gıda güvenliği konusunda özellikle tarımsal üretimde gıda 

güvenliğine etki eden faktörlerin başında gelen tarımsal kimyasallara alternatif uyguladığımız 

metotları paylaşmak istedim.  
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Bugün artık, pazarın da istediği doğrultuda entegre zararlı yönetiminde bölgedeki 

üreticilerimiz kimyasal mücadeleye alternatif yöntemleri birinci öncelikli olarak devreye 

sokmaktadır ve burada da hijyen, sağlık tedbirleri vazgeçilmezdir. Kültürel önlemlerle hijyen 

ve sağlık tedbirlerine yine SERKONDER Başkanımız da burada paylaştı ama ben bir şeye 

dikkat çekmek istiyorum. Seralarımızın artık çift kapılı yapılması ve tül sistemine uygun 

olarak monte edilmesi gerekiyor, çiftçilerimiz bu arayışa da girdi.  

Diğer taraftan artık çiftçimiz hastalık veya zararlı gördüğünde hemen ilaçlama yerine 

önce izliyor ve ekonomik zarar durumuna göre değerlendirme yapıyor. İşte bu zararlı 

organizmaların zararlarını baskı altında tutmak için kimyasal mücadeleye alternatif; tuzakları, 

biyolojik mücadeleyi, biyoteknik mücadeleyi uygulama yoluna gidiyor. Ancak buna rağmen 

özellikle geleneksel seralarımızdaki yapısal bozukluklar nedeniyle maalesef baskı altına 

alınamayan zararlı organizmalara karşı elbette kimyasala başvurabiliyor ama kimyasala 

başvurduğunda da çiftçimiz o ilacı da sorguluyor, kısa gün süreli mi, çevreye zararlı mı, 

kalıntı bırakır mı artık bu noktada bir üretim yapılıyor.  
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Antalya ili olarak entegre mücadelenin en önemli ayağı olan biyolojik mücadelede 2016 

yılında biyolojik mücadele yılı gibi çalışmalar yürüttük ve bu enerjimiz artarak devam 

etmektedir. Biz bugün biyolojik mücadelede temiz çevre, güvenilir gıda ve sağlıklı toplum 

sloganı ile projeler ürettik ve bu projeleri şu anda içimizde bulunan değerli meslektaşlarımızla 

birlikte yürütmeye çalıştık. Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum, işte özellikle örtüaltı 

üretimde şu an Çalıştayını yaptığımız seracılıkta, ekonomik düzeyde zarara neden olan 

beyazsinek, trips, kırmızı örümcekler gibi ana zararlılara karşı artık doğal düşmanları, yani 

faydalı böcekleri o seranın askerleri gibi kullanılıyor. Yine bir önceki sunumda bahsettiğim 

gibi bununla da baskı altına alınamayan geleneksel seralarda maalesef kimyasala 

başvurulabiliyor, o zaman da kimyasalın da güvenli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik 

gerekli tedbirler alınıyor.  

 
İşte biyolojik mücadelenin ilimizde geliştirilerek yaygınlaştırılmasına yönelik 

yapılardan bir çalışmayı bir görsel olarak paylaşmak istedim sizlerle. Bugün Antalya’da 

örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde kadın çiftçilerinin biyolojik mücadele projesi uyguladık, 

Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı işbirliği ile yürütmüş olduğumuz 

bir projedir. Bu projede biz artık üretimde aktör olarak görev alan kadınlarımızı da biyolojik 

mücadele konusunda bilinçlendirerek fiilen işin içinde yer aldığını düşünerek kadın 

çiftçilerimize yönelik biyolojik mücadele eğitim çalışması başlattık. Bu biyolojik mücadele 

çalışmalarımızda seçilen kadınlarımızdaki elbette burada ben uzun anlatmayacağım sizlere, 

buradaki temel amacımızın yine gıda güvenliği artık gıda güvenliği ve güvencesi elbette dış 

pazarın da iç pazarın da talebini artırmak, öbür taraftan tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, 

yine burada kadın çiftçilerimizin teknik bilgi ve becerilerini artırmak. İşte 12 ay süreyle 

uyguladığımız proje, şu an devam ediyor bu yılsonu itibariyle bitecek, 100 bin TL kaynakla 

bu çalışmada bu zamana kadar başarılı sonuçlar alındı.  

Şu an bu projede seçilen lider kadın çiftçilerimiz var. Lider kadın çiftçilerimiz ve teknik 

personellerimiz İspanya’nın Almeria bölgesine giderek orada teknik bilgiler aldılar. Bu 

çiftçilerimiz bölgedeki diğer çiftçilere bizim teknik eleman arkadaşlarımızla birlikte biyolojik 

mücadeleyi anlatarak, işbirliği yaparak yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. 

Yine diğer bir projemiz; Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus ana eylem planı kapsamında 

yürütmüş olduğumuz “Üretimde Faydalı, Üründe Güvenilir, Toplumda Sağlık Projesi” dir. Bu 

dış kaynaklı bir projeydi. Yine bu projede amaç entegre zararlı yönetim ve biyolojik mücadele 

yöntemlerinin Avrupa’daki uygulamalarını yerinde görüp bunu ilimize transfer etmekti. Bu 

proje kapsamında il ve ilçe müdürlüklerimizden seçilen 7 teknik personel İspanya ve 

Fransa’ya çalışma ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu arkadaşlarımız o bölgede almış oldukları 

eğitimlerle bugün her ilçede çiftçilerimizi eğitmektedir.  45 tane teknik personelimizle de 14 
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çiftçi ile irtibatlandırdık, bunlarla biz en az 700 çiftçiye ulaşmayı hedefledik. Elbette bu 700 

de bir kıvılcımdır, yayılacak devam edecektir. 

Entegre mücadele, biyolojik mücadele, entegre ve zararlı kontrollü ürün yönetimi 

çalışmalarımız var. Yine bunda da sadece entegre bitki sağlığı değil, yetiştirilen ürünlerin 

üretimden hasadına kadar tüm aşamaların il ve ilçe müdürlüğümüzde görevli teknik 

personellerimiz tarafından yerinde kontrol edilerek üretim sertifikalandırılmaktadır. Bu 

kapsamda örnek seçilen çiftçilerimizin ürünlerinden numuneler alınmakta, analiz edilmekte, 

analiz sonuçlarının uygun olması halinde o ürünlere sertifika düzenlenmektedir.  Burada eğer 

hasat öncesi alınan numunelerde tavsiye dışı ilaç kullanımı söz konusuysa gerekli idari 

yaptırımlar uygulanmaktadır.  

İyi tarım uygulamaları kapsamında yürütülen çalışmalarımızda üründe bir garanti olarak 

tarımda izlenebilir, sürdürülebilir gıda güvenliğine yönelik çalışmalar yapıyoruz.  Peki bunun 

yansıması ne oldu? Bu denetim çalışmalarını zaten Bakanlığımızın programı doğrultusunda 

yapıyoruz. Hasat sonrası, hasat öncesi denetimler de yapıyoruz. Hasat öncesi yapılan bir 

denetimimizde almış olduğumuz numuneleri, laboratuvarda analiz ettiriyoruz. Analiz 

sonucunun Türk Gıda Kodeksi normlarına uygun olmaması halinde gerekli idari yaptırımlar 

alınıyor. Yine hasat sonrası da aynı yöntemlerle farklı marketlerde, toptancı hallerinde malın 

tüm toplandığı noktalarda numune alınarak kontrol edilmektedir. Tabi ihracatta da yine alıcı 

ülke kriterleri doğrultusunda analiz edilip hangi ülkeye gidecekse o ülkenin ulusal maksimum 

rezidü kriterlerine uygun olması halinde ürünün sevkiyatına izin verilmektedir.  

Peki ama seralarımız ne yapıda? Maalesef seralarımız basit yapıda, konstrüksiyon ahşap 

ve demir. Şu an ilimizdeki seraların yaklaşık %85’i geleneksel yapıda, modern seracılıktan 

uzak ve küçük ölçeklidir. Bugün havalandırma zayıf, iklim kontrolü ve düzenli ısıtma yok. 

Don zararına karşı gece çiftçilerimiz nöbet tutuyor.  

Ürün verimimiz düşük. Elbette bu şartlarda bir yüksek verim beklenemez. Yine don, 

aşırı yağış, hortum ve diğer doğal afetlere karşı maalesef bu seralarımızın %85’i dayanıksız 

seralardır. Bu seralar zararlı organizma girişlerine de açık, yine de burada biyolojik mücadele 

uygulamaya çalışıyoruz ancak etkinliği düşük kalıyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz tozlanmayı 

sağlamak üzere bombus arısı kullanıyorsunuz, ama ısıtma yok. Ondan sonra da kimyasala 

elbette yönelebiliyor.   

İşte bitki sağlığı ve iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda seralarımızın durumu budur. 

Elbette modernize edilmesi gerekir, biz bu konularda Antalya il müdürlüğü olarak sürekli 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanımız Bülent Bey 

seralardan, projelerden bahsetti, ben dikkatle dinledim acaba modernizasyon konusunda bir 

söz söyleyecek mi diye bekledim ama duyamadım. Antalya’daki şu yapıdaki %85’lik paya 

sahip sera varlığımızı yok edemeyiz, bir anda süpürüp çıkaramayız, bu seraların 

modernizasyonu konusunda bir düşünceniz var mıydı onu da duymak istiyorum. İşte maalesef 

üreticilerimiz bu şartlarda üretim yapıyor, gelin bunları da bir ele alalım, şu modernizasyon 

konusunu da işbirliği halinde çözelim.  
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Doğal afetlerden görüntüler 

 
 

15 Aralık 2016 tarihine ait bir görüntü. Sabahlara kadar nöbet tutuyor bizim çiftçimiz. 

Bu seralara bir ısıtma sistemi kurabilsek, desteklesek o çiftçimiz de hem yıl boyu serasını 

ısıtabilmelidir.  

Yüksek teknolojili seralarımız da var, bugün yüksek teknolojili seralarımızda artık 

standartları karşılayan konstrüksiyon malzemesi, örtü malzemesi, otomasyon iklim ve kontrol 

sistemleri var. Bu tip işletmelerde entegre zararlı yönetimi kolaylıkla yapılabiliyor ve 

sertifikalı üretim yapılabiliyor. Bu seralar doğal afetlere karşı da dayanıklı. Peki bunların payı 

ne kadar? Yaklaşık 3 bin dekar yani %1’lerde. Biz de bunu da artırmaya çalışıyoruz. Seraların 

modernizasyonu konusunda yapmış olduğumuz çalışmalara bir destek yok. Arzu ediyoruz 

seralarımızın tamamı modern şartlara sahip olsun.  
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Sektörün ve katılımcıların dikkatini çekmek istiyorum. Türkiye seracılığında pazarın 

beklentisi ne yönde? Çalıştay bu şeyler üzerinde kurgulanırsa daha iyi olur diye 

düşünüyorum. 

Üretim ve gıda yönetiminin sisteme entegre olduğu bir üretim metodu istiyor. Sistem 

kayıt ve izlenebilirlik, kalite ve standartta zorunluluk istiyor, sertifika istiyor. İşte Antalya’nın 

köklü bir seracılık geçmişi var ve bununla övünüyoruz. Seracılık için uygun doğal iklim 

koşulumuz var. Doğal iklimden dolayı seralarımız özellikle Kumluca, Serik, Aksu gibi güney 

ilçelerimizde yoğunlaşmış durumdadır. 

Geleneksel ve küçük ölçekli işletme yapısı ile örgütlemede ve pazarlamada yaşanan 

sorunlarımız var. Seralarımız iyileştirilmeli ve seralarda sıcaklık 10 derecenin altına 

düşmemeli, sağlıklı bitki gelişimi sağlanmalı diyoruz. Bu doğrultuda Bakanlığımızın 

girişimleriyle yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bir uygulamaya ortaya kondu. Ancak 

baktığımız zaman kontrollü örtüaltı tarımı yatırımları konusunda %75 düşük faizli kredi 

uygulaması var. Yine sera modernizasyonuna yönelik %100 indirimli sıfır faizli kredi 

uygulaması var. Ancak uygulamada maalesef yeterlilik yok. Neden? Bugün banka yatırım 

dönemini 12 ay olarak uyguluyor. Hangi üretici 12 aylık bir krediyi alıp da bir anda 

ödeyebilir? 12 aydan sonra uzun vadeli kredilerde yine %11 cari faiz ödüyorum diyor. O 

zaman da çiftçimiz biz de diyoruz ki, 7 yıl düşük faizle olduğu söyleniyor, hayır efendim 

sadece 12 aylığını düşük faiz uyguluyor geri kalanını cari faiz.  

 

 
 

Sera modernizasyonu için uygulanan düşük faizin de sari yıllara kullandırılması gerekir. 

12 aylık süre maalesef modern sera kurulumu finansmanını olumsuz etkiliyor. Bakanlığımızca 

ise, seralarda alınacak asgari şartlara dair bir talimatımız var. Bu talimat kapsamında sera 

şartları belirlenmiştir, standartlar belirlenmiştir. Yeni kurulacak, seralar için tamam ama %80-

85’lik oranı oluşturan ve modernize edilmek istenen seraları rehabilite etmek istiyoruz. 

Maalesef bu konuda Bakanlığımızın talimatında da rehabilite edilecek kısımlar için teknik 

şartlar aranıyor. Zaten teknik şartlar uymadığı için bugün seracı soba yerine bir ısıtma sistemi 

kuramıyor. Bunun için de biz daha önceki toplantılarda da dile getirdiğimiz gibi, sera 

modernizasyonu için ayrı bir tebliğ olması uygun olacaktır diye düşünüyoruz. 
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Sonuç olarak, Antalya ilimiz Türkiye’nin 119 milyon TL’lik bitkisel üretim değerinde, 

8 milyon TL ile ilk sırada ve biz bu üretimle övünüyoruz. Biz bunu daha da artırarak, hem 

ülkemiz hem bölgemiz ekonomisine bu katkının devam etmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu 

katkının artarak devam edebilmesi için, kalite, sağlık ve maliyet unsurlarını kapsayan ve 

rekabet gücümüzü artırıcı özelliklerin daha da geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Antalya 

ilinde; ihracat, istihdam ve gelir bakımından bu sahalarda katkının artırarak devam edilmesi 

için buradaki tüm sektör paydaşlarından Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce yapılan 

çalışmalara destek bekliyoruz.  

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum, biliyorum zamanı aştım ama 

Antalya’nın bu durumunu da ben paylaşmak durumundayım, tekrar hepinize saygılar 

sunuyorum.  
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Sera Teknolojileri ve Ülkemizdeki Durumu 

 

 Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, çok değerli katılımcılar, Biz bugün Ulusal 

Seracılık Çalıştayının ikincisini yapıyoruz.  Ancak dernek olarak 2012 yılından bugüne kadar 

4 tane çalıştay yaptık. Hedefimiz seracılıkta modernizasyonu sağlamak. Biz dernek olarak 

neler yapıyoruz; kurumsal işbirliğini sağlamak, ortaklarımızı bulmak,  özel sektörle devlet 

kurumları arasında, özel sektörle özel sektör arasında ilişkileri sağlamak. Ülkemizde seracılığı 

daha da ileriye götürmeyi amaçlayan 4 Çalıştayın da içinde bulundum. Son ikisinde Tarım 

Bakanlığımız bize çok büyük destek verdi kendilerine çok teşekkür ediyorum. İkinci Ulusal 

Seracılık Çalıştayını beraber yürütüyoruz. Birinci Ulusal Seracılık Çalıştayının bir ana başlığı 

vardı, konstrüksiyon ve donanım tabanlıydı. Bugünkü Çalıştayın ana konusu ise enerji 

kullanımı ve enerji verimliliği şeklinde olacak.  

 Biz dernek olarak seracılığın gerçekten modernleşmesi için çalışıyoruz, tüm 

paydaşlarla işbirliği yapmak istiyoruz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği 

yapmak istiyoruz, özel sektörle işbirliği yapmak istiyoruz, STK’larla işbirliği yapmak 

istiyoruz, İl Müdürlükleri ile işbirliği yapmak istiyoruz.  

Şimdi söyleyecek çok şey var. Biz aslında çok doluyuz, burada saatlerce konuşabiliriz. 

Seracılığı da yönlendirmek için çok şey söyleyebiliriz. Mesela Mehmet Bey o kadar güzel 

şeyler söyledi ki,  o kadar güzel anahtar kelimeler verdi ki Mehmet Bey’e çok teşekkür 

ediyorum çünkü Antalya, tarımın merkezi, bu işi profesyonel yapan çok insan var.  Tarıma 

burada farklı bir gözle bakılıyor hem iklim şartlarının bize verdiği avantajlar, hem deniz,  hem 

ulaşım imkânları hem de turizm sayesinde bir tüketim merkezi burası.  Gerçekten tarımın 

uygulanabileceği ve örnek olabileceği bir il. Bunun için bakın, konferanslarımızı da, 

kongrelerimizi dahi burada yapıyoruz, burası çok özel, ülkemiz için büyük bir kısmet, nimet 

bir il gerçekten.  

Böyle olunca söylenen şeyler; çift ekim, yayla üretimi, iki aylık seralardaki boşluk gibi 

nasıl çözebiliriz, ne yaparız kapsamında bu kelimeler bana o kadar çok şey ifade ediyor. Sayın 

Daire Başkanım Ercan Bey söyledi; ülkemizdeki seraların %75’i 3000 m²’nin altında yani 3 

dönümün altında. Dünyada artık yatırımlar 5-10-50 hektar olacak şeklinde yapılıyor ve 

Türkiye’deki yeni yatırımlar da böyle ki biz 5 hektarın altındaki yatırımları çok verimli 

saymıyoruz. Yani 50 dekardan bahsediyorum.  Ama Türkiye’deki seraların 3000 m² den daha 

küçük olduğunu yani 3 dönümden daha düşük olduğunu görüyoruz.  Aile işletmeleri şeklinde 

yürüdüğünü ki bunun da %85 oranında Antalya’da devam ettiğini görüyoruz. Öyleyse bir 

şeyleri değiştirmeliyiz, bu aile işletmelerine yardımcı olmalıyız, aile işletmelerini sektörün 

içinde profesyonel, organize olabilen, ticareti yönlendirebilen bir hale getirmeliyiz, “Bunlar 

için ne yapabiliriz?” sorusuna cevap bulmak amacıyla bir sunum hazırlamıştım aslında. Bu 

noktada, basit seralarda kontrol edemediğimiz değişkenleri; mesela sıcaklığı kontrol ederek, 

Prof. Dr. Hasan SİLLELİ 
Ankara Üniversitesi, 
Ziraat Fakültesi, Tarım 
Makinaları Bölümü, 
Öğretim Üyesi, 
SERKONDER Yönetim 
Kurulu Üyesi  
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enerjiyi kontrol ederek neler yapabileceğimizi göstermek ve ilgili teknolojiler hakkında 

bilgiler vermek istedim. Umarım sizleri sıkmadan istenilen hedefe ulaşabiliriz.  

Günümüzde dünyadaki küresel sebze meyve üretimi artıyor. 1950’li yıllardan 2049’a 

kadar FAO’nun verdiği değerler bunlar, meyve tüketimi artıyor, nüfusumuz artıyor, kişi 

başına meyve sebze tüketimimiz artıyor. Biz de öyleyse bu talebe bir şekilde karşılık 

vermeliyiz, bunu yanıtlayabilmeliyiz.  

 

 
 

Şimdi seracılığın Türkiye’de ne kadar önemli bir noktaya geldiğini anlatabilmek içine 

şöyle bir şey yaptım. Bu bir market rafı ve burada neler var ona bir bakalım. İşte biber var, 

domates var. Çok şey de konabilirdi ama seracılık olmasaydı neler kalacaktı bir ona bakalım 

isterseniz. Evet, lahana ile karnabahardan başka bir şey kalmadı, çok ilginç biz seracılıkta ne 

kadar çok şey üretiyormuşuz, aslında.  Bu olmasa kışın sadece bunu yiyeceğiz, gerçekten 

öyleydi bunu hatırlayalım.  

Şimdi turfanda dediğimiz zaman en çok erikti, kirazdı aklımıza geliyor, halbuki bir 

dönem domates geliyordu, salatalık geliyordu, biber geliyordu, şimdi bunlar gelmiyor bile, bu 

kelimeyi unutmuşuz, seracılık o kadar yer kaplamış ki hayatımızda böyle bir şey yok, 

çocuklar bilmiyorlar domates hangi mevsimde yetişir aslında, onu dahi bilmiyorlar. Demek ki 

seracılık artık bizim hayatımızda önemli bir yer almış, biz bunu nasıl daha iyiye götüreceğiz 

ona bakmalıyız. Dünya nüfusu giderek yükseliyor. Aynı şekilde enerji, kullandığımız 

enerjiler; kömür, yakıt, petrol, gaz aynı oranda azalıyor, gıda üretimi artıyor, bunlara bağlı 

karbondioksit emisyonu artıyor peki enerjinin bittiği, ondan sonra gıda üretiminin arttığı ya da 

azaldığı, nüfusun arttığı yerlerdeki problem ne? İşte aslında belki dünyanın bugün yaşadığı 

problemler bunlar. Savaşı yaşıyoruz, su sıkıntısından problemler yaşıyoruz, enerjiden dolayı 

dünyada nelerin değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz, gıda da bunun için en önemli yerde. 

Bazen soruyorlar bana, diyorlar yani “şimdi siz m² den 60 kg domates üretmekten 

bahsediyorsunuz, 100 kg üretmekten bahsediyorsunuz bu doğru bir şey mi?” Nüfusumuz 

artıyor, üretim ve tüketimimiz artıyor eğer şimdi yetiştiremezseniz olacak tek şey var savaş, 

hangisini tercih edersiniz? Geldiğimiz günde de bunları görüyoruz, dikkatli olmalıyız.  
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Bu fotoğrafı birinci çalıştayda da göstermiştim. Burası Almería. Biraz önce Mehmet 

Bey de bahsetti, Almería’da sera alanları bu kadar büyük bir yüzeye yayılmış, deniz şeklinde 

ama burası 1974 yılında işte yemyeşil alan şimdi bembeyaz olmuş. Çünkü burada seralar 

toplulaştırılmış, toplulaştırılınca lojistiği biraz önce Mehmet Bey’in en son slaytında söylediği 

konular işte lojistik, ondan sonra bakım, depolama, yeni bir sistemin uygulanması, enerji 

verimliliği bu sayede sağlanabiliyor. Şimdi biz dağınık, küçük işletmelerimizde ne yapalım? 

Modernizasyon konulu 100 bin TL koyalım ama bu modernizasyonu uygun seraya 

uygulamadığınız zaman bir anlamı yok. Yani bombus arısını koyuyorsunuz, seranın her tarafı 

açık ya da ısıtması yok. O bombus arısı serada durmuyor ki öyleyse eskiyi düzeltmekten çok 

eskileri bırakalım yani hurda indirimi gibi bir şey yapalım, bu insanlara yeni seralar verelim, 

bu alanlar üzerinde toplulaştırmalar yapalım, 3 dönüm olmasın. Bu kişilere daha büyük 
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alanlarda üretim yapma imkânı verelim, birleşme şansı verelim. Bizde kooperatifçilik 

çalışmaz, işlemez deniyor ama seracılıkta olur. Sera üreticileri, donanımcıları bir araya 

gelemez deniyordu, ama biz bir araya geldik. Kazakistan’a gidiyoruz beraber fuara 

katılıyoruz, İran’a gidiyoruz fuara katılıyoruz, Azerbaycan’a gidiyoruz. Demek ki burada da 

bir şeyler yapılabilir. Bir araya gelmemiz lazım, eski serayı yenilemeye çalışmak bence 

kaynaklarımızın yanlış kullanılması anlamına gelir. 100 bin vermeyelim daha yüksek 

rakamlar verelim ama yeni seralar yapalım. Biz zaten buradayız, biz Türkiye olarak şu anda 

üretemeyeceğimiz teknoloji yok, ben buna bu kadar inanıyorum. Teknolojiyi üretiyoruz, 

teknoloji açısından bir sıkıntımız yok, şimdi sonuçta pazar ne istiyorsa biz onu üretiriz, 

devletimiz bizi nereye yönlendirirse biz oraya doğru gideriz.  Biz de devlete bu yönlendirme 

sırasında yardımcı oluruz, ortak kararlar veririz, bu noktadayız.  

Biz çalıştaylarımızı hep çok ciddiye alıyoruz ve sizlerle bir arada olup görüşlerimizi 

paylaşmak istiyoruz.  Çünkü hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti, gidecek başka yerimiz yok 

gerçekten. Biz üretiriz teknolojiyi de geliştiririz yeter ki birlikte hareket edelim.  

Kumluca, Türkiye’nin önemli seracılık merkezidir.  Antalya’da, biraz önce bahsedilen 

işletmelerin durumları; küçükler, verimsizler, biz metrekareden 50 kg domates alabileceğimizi 

konuşuyorken buralarda 20 kg’larda kalınıyor. Çift ürün üretiliyor daha düşük miktarda ürün 

alınıyor. Sonuçta alandan daha az verim elde ediliyor, bunları artık aşmalıyız.  

Dünyadaki durumu Sayın Daire Başkanım anlattı.  Teknolojik durumlarını 

karşılaştırarak bir fiyat vermek istedim. Türkiye’de modern sera üreten firmalar seraların 

m
2
’sini 50 dolar ile 70 dolar arasında pazarlıyorlar. Hollandalı bir firma buraya geldiğinde, 

90-100-110 dolarlarla sera kuruyor. Biz nereden baksanız yarı yarıya fiyatlarla aynı 

teknolojiyi üretiyoruz, aynı üretim ortamını sağlıyoruz. Yine Mehmet Bey söyledi, hep çok 

güzel konuştu gerçekten. Plastik seraya dönüyoruz dedi evet biz plastik seraya dönüyoruz ve 

biz ışıklanmaya bakarak bu kararları veriyoruz, cam sera da yapabiliriz, yapacak teknolojimiz 

yok mu?  var, yapan firmalarımız da var, biz ikisine de destek verelim, kim ne istiyorsa onu 

üretelim ki üretecek kabiliyetteyiz. Ama düzgün araştırarak, nedenlerine bakarak verelim...

  
Seraları kullanım teknolojilerine göre sınıflandırdığımız zaman; ısıtma, çift 

havalandırma, soğutma, karbondioksit enjeksiyonu, yapay aydınlatma, sulama sistemi, veri ve 

analiz yöntemi bulunuyorsa bunlar zaten ileri teknoloji seralardır. Bu seralarda her türlü 

üretimi yapabiliyorsunuz, her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. İklimi kontrol edebiliyorsunuz, 

üretimi kontrol edebiliyorsunuz, stratejilerinizi geliştirebiliyorsunuz, pazarın durumuna göre 

erkenci ya da geç ürün çıkışı sağlayabiliyorsunuz. Bizim hedefimiz bu. Biz bunların hepsini 

yaparız. Zaten biz neyi üretiyoruz seralarda? Aslında, mevsimi dışında üretiyoruz yani 

domates bir yaz bitkisidir, yaz bitkisini kış aylarında üretip ona yaz aylarında yetişiyormuş 

hissi uyandırmaya çalışıyoruz. Sıcaklık değerleri belli, nem değerleri belli, karbondioksit 
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ihtiyaçları, fotosenteze yönelik radyasyon değerleri belli.  Bunları biz kontrol edemeyecek 

durumda değiliz ki, yeter ki seralarımız uygun olsun. Güneşin gelebileceği gün belli,  miktarı 

belli, yansıması belli, sera içindeki dağılım şekli belli, bitkinin bundan yararlanabilme miktarı 

belli. Bunları kontrol edemeyecek durumda değiliz ki. Tekrar ediyorum topraklı ya da 

topraksız her ikisinde kim ne üretmek istiyorsa varız, yaparız. Ama topraksız tarımda biraz 

daha iyiyiz, daha iyi kontrol edebiliriz, mühendislerimiz, danışmanlarımız bu konularda artık 

daha tecrübeli. Daha da tecrübeye ihtiyacımız var. Başkanım Bülent Bey söyledi; biz 

danışmanlarla ayaktayız, danışman ve seralarda yetiştiricilik yapan Ziraat Mühendisleriyle 

ayaktayız, onlar güçlü olduğu sürece bizim sektörümüz güçlü olacaktır, onlar ürettiği sürece 

yeni yatırımlar yapılacaktır, pazar bulunabildiği sürece bu sektör sıkıntı yaşamayacaktır. 

Sektör bu dönemde sıkıntı yaşıyor kabul ediyorum ama ihracatta biz tam yerimizi alamadık 

henüz. Türkiye olarak ne sera konstrüksiyoncuları ne donanımcıları yeterli olarak piyasada 

yer bulamadılar. Bunu bulmak için bir şeyler yapmalıyız.  Çünkü eğer Türkiye’de sera üretimi 

durursa biz dış pazara bağımlı hale geliriz ve teknolojimizi geliştiremez hale geliriz. Yarın 

ihtiyaç duyduğumuzda da kimse bize yardım etmez, bu konuları beraber konuşamayız.  

Bakın şimdi ışık dedim biraz önce. Normalde iyi bir domates üretebilmeniz için seraya 

gelen ışık miktarını ya da enerjisini mol/m
2
.gün olarak,  ışık akısına bakarak 

değerlendiriyoruz.  Eğer bu değer 8-12 14-20, 22-30 seviyelerinde geliyorsa, ben bir şeylere 

karar verebiliyorum, iyi domates mi üretiyorum, orta kalitede bir domates mi yoksa yüksek 

kalitede bir domates mi üretiyorum ya da üretebileceğim bunu değerlendirebiliyorum.  

 

 
 

Şöyle baktığımda dünyada biraz önce Almería demiştim, Almería ile Antalya yakın 

enlemdeler.  Kırmızıçizgi böyle olduğunu ifade ediyor. Üstteki kırmızı çizgi ise Kırşehir ile 

Azerbaycan arasındaki enlemsel yakınlığı gösteriyor.  Yakın enlemdelerse ışıklanma 

açısından da benzer özellikler gösterirler genelde. Öyleyse bunlar açısından da bir 

değerlendirme yapmamız lazım. Kırşehir’de sera kuran ile Afyon’da sera kuran, Antalya’da 

Mersin’de sera kuran arasında bir farklılık yaratmamız lazım. Ya da onlardaki farklılığı 

gidermemiz, eşit hale getirmemiz lazım.  

Nedir bunlardaki farklılıklar? Antalya’da üretim yaz aylarında durmak zorunda kalıyor. 

Haziran’ın sonunda serasında ürünü kesiyor ve iptal ediyor. Temmuz, Ağustos boyunca serası 

boş kalıyor. Temmuz, Ağustos’ta sera boş kalınca oluyor mu? İşçi de boş kalıyor ama sera 

sahibi işçinin parasını ödüyor, ödemiyorsa da o insanlar iki ay maaş alamıyorlar. Bu durum, 

sosyal açıdan da bir sıkıntıdır. Tamam, yaylaya çıkartalım, yayla ile bu arayı kapatalım, iyi de 
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pek çok üretici Antalya’nın ortasında serasını yapmış, o sera iki ay boş mu kalsın?  Kalmasın.  

Öyleyse yeni teknolojiler koyalım, onları da soğutabilelim, soğutup üretimi 11-11,5 aya 

çıkartalım. Çünkü Kırşehir’de, Afyon’da, Yozgat’ta üreticiler 11-11,5 ay üretim yaparken 

Antalya bu kadar güzel iklime sahipken niye üretemesin, niye bu seralar boş kalsın? Öyleyse 

teknolojiyi kullanmak zorundayız.  

O nedenle bu sunumda, biraz soğutma konusunu gündeme getireyim. Çünkü ısıtma 

konusunu diğer üyelerimiz, Halil Bey ve Osman Bey ısıtma konusunda bilgilendirme 

yapacaklar. Biz soğutabilmeliyiz seraları, o yaz aylarını boş geçirmemeliyiz.  

 

 
 

Bu ışıklanma verilerini; Antalya için, Almeria için, Kırşehir için, baktığımız zaman 

Türkiye tüm diğer ülkelerden iyi. Antalya’da iyi Kırşehir de iyi. Aylık yatay yüzeye gelen 

enerji değerleri olarak yine Antalya iyi ama belli bir yerden sonra şimdi bakıyorum,  Afyon 

mavi olarak gördüğünüz Afyon’daki bulutluluk indeksi. Şeffaflık İndeksi dedikleri; 

“gökyüzünden ışığın herhangi bir kırılmaya maruz kalmadan yeryüzüne geliş oranı” olarak 

ifade edilmektedir.  Bakıyorum Kırşehir hepsinden iyi, buralarda daha verimli üretim yapma 

şansı var.  Kış aylarında en sıkıntılı olacak dönemlerde Kırşehir iyi ama bakıyorum onlarda da 

ısıtma problemi var.  Yani jeotermal olmazsa üretemeyecek. Jeotermal olmayan yerde üretim 

yapmayalım mı? Başkanım sordu, Mersin’de yapmayalım mı, Kırşehir değil de biraz üstünde 

jeotermal enerjisi yoksa sahası yoksa yapmayalım mı? Yapalım. Bunun için de ısıtma 

sistemlerini iyi bir şekilde devreye sokalım, hedeflerimiz bu, bunları iyi tahlil edelim, analiz 

edelim.  
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Sıcaklık açısından baktığım zaman, Antalya’nın başka bir avantajı var, Kırşehir’in 

başka bir avantajı var. Nem o kadar önemli ki bizde, soğutmayı sağlayabilmenin ve kararını 

verebilmenin en önemli konularından biri.  Antalya’da yaz aylarında bağıl nem %90 ve hatta 

%100’e yakın olduğu için aslında o iki ayı kullanamıyoruz. Sıcaklık önemli ama daha da 

önemlisi nem çok yüksek olduğu zaman soğutamıyorsunuz. Dönüp de Kırşehir’e, Afyon’a 

baktığım zaman Ankara’ya baktığım zaman ki yaşıyorum bağıl nem %20’lerde yaz aylarında, 

burayı soğutmak o kadar kolay ki, işte hangisini kullanacağız. Evaporatif soğutma sistem ve 

tekniklerini kullanarak bu seraları hayata geçirmek zorundayız.  

 

 
 

Burada bağıl nem önemli. Açık yeşil olarak gördüğümüz, orta kalite domates. Sarı biraz 

daha iyi, kırmızı ise yüksek kalitede domates üretebileceğimiz ışıklanma periyodunun olduğu 
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yerler.  Kırmızı ile gördüğüm de ben şöyle baktığımda Antalya’da Şubat haricinde, ondan 

sonra Kasım, Aralık haricinde Antalya hep iyi domates üretebilir. En azından iyi kaliteye 

yakın domates üretebilir halde. Aynı şekilde Afyon da öyle. Biz avantajlıyız çok iyi bir ülkeye 

sahibiz, bunu iyi kullanalım.  

Planlamada; büyük arazi mi yapacağız, ne kadar sera kuracağız, ondan sonra hedefler 

nasıl olacak bunları ayrıca konuşmalıyız, bunlar da önemli, panelde belki konuşacağımız 

şeyler.  

Donanımlar da bizim için önemli bir unsur. Havalandırması, ısıtması, serinletmesi, 

sulaması, otomasyonu, perdesi olmayan sera bizim için kontrol edilebilir bir sera değildir.  

Her şeyi var, bir tane perdesi yok, yine olmaz, mümkün değil. Çünkü bunlar birbirleri ile 

alakalı şeyler.  Biri açılırken diğeri kapanacak, birisi yarım açılacak öteki daha fazla 

kapanacak. Ama bir tanesi eksikse yine teknolojik bir sera değil, eksik bir yapı orası. O 

nedenle Fan-Ped soğutmasına dikkat çekmek istiyorum. Fan-Ped dünyada en ucuz soğutma 

tekniği, ancak bunun da bir sınırı var. Özellikle karşılıklı duvarlara yerleştirilen Fan ve Ped 

arasındaki mesafe 30 metrenin üzerinde ise verimli bir soğutma yapılamıyor. Bugün 

donanımcılarımız burada, konstrüksiyoncularımız burada. 105 metre seraları, 9.6x105 metre 

yani her tünel bir dönüm, nasıl soğutacağız? Soğutamayız. Bunu ancak sisleme ile 

soğutabiliriz o da belirli bir sınıra kadar yeterli olabiliyor. Öyleyse bu evaporatif soğutma 

tekniklerini farklı teknolojilerle uygulayıp hayata geçirmemiz gerekiyor, biz burada da çözüm 

önerileri üreteceğiz.  

Sisleme; yüksek basınçlı, düşük basınçlı, özellikle yüksek basınçlı sislemelerle seradaki 

sıcaklığı 3-5, dışarıdaki rutubete göre 6 derece azaltıp yaprak yüzey sıcaklıklarını da 

düşürebiliyoruz.  

Perdeleme; bu perde bir taraftan gölgeleme sağlarken diğer taraftan da kış aylarında ısı 

yalıtımını sağlıyor. Ama soğutma tekniği açısından bir kural vardır; enerjiyi içeri almadan 

dışarıda tutulmalıdır. Dış perdeleme sistemini de hayata geçirmeliyiz. Bu sayede seraları daha 

iyi kontrol edilebilir hale getirebiliriz. Kış aylarında, özellikle geceleri, ısı perdelerini sererek 

enerji verimliliğini arttırabiliriz. Çok şey var. Yapay aydınlatma; bunu da artık yavaş yavaş 

düşünelim! Ama ne zaman düşünelim? Ben üniversitede bir hoca olarak, kendi üretmediğimiz 

şeyleri çok desteklemekten yana değilim.  Önce kendimiz üretelim, ondan sonra desteğe 

girelim.  Ama kendimiz üretebilmek için de ortam yaratalım.  Tamamen yurt dışından almak 

ithalata destek vermek anlamı taşıyor. Bu nedenle uzmanları yönlendirelim. Çağrılı projelere 

çıkalım ve yerlilik seviyesini belirli bir orana getirdikten sonra da kullanıma yönelik 

destekleri artıralım. Çünkü görüyorsunuz kış aylarında hava artık şu gün itibariyle 8’de 

aydınlanıyor ve akşam 5’de tekrar kararıyor. 8-9 saatlik bir aydınlanma sürecinde yaz 

aylarında yani 16 saatlik aydınlık süresine sahip süreçte yetişen domatesi bu kısa sürede 

üretmeye çalışıyoruz. Öyleyse eksiğimiz olan 6-7 saatlik bir tamamlama sağlamamız lazım, 

bunu da yapay aydınlatma ile gerçekleştirebiliriz. Ancak elektrik fiyatı fazla, panel led 

paneller, ondan sonra diğer halide lambalar dışarıdan alınırken de bu biraz bizim için ağır 

geliyor. Üretelim, desteğini verelim ama elektrik fiyatlarını da göz önüne alalım.  

İşte yapay aydınlatmaya değişik örnekler koymuşum, sadece serada değil kapalı 

alanlarda da artık sonuçta yapay aydınlatma ile temiz üretimler yapabiliyoruz.  

Isıtma, ısıtma sistemi konusunda üyelerimiz size bilgi verecek.  

Sulama sistemi alt yapısı da bizim için çok önemli. İyi projelendirilmeyen bir sera 

sisteminin çok verimli olabileceğini ben düşünmüyorum.  İyi bir sulama gübreleme cihazı 

olmadan seranızı yönetemezsiniz, istediğiniz verimi alamazsınız, sera bir fabrikadır. 

Fabrikanın her noktası kontrol edilmek ve iyi yönetilmek zorunda. 

Üretimde kullandığımız toprak sisteminde, üretimde kullandığımız stok çözeltiler 

bunların uygulanma teknikleri hep bir kontrol altında olması gerekiyor.  
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Otomasyon sistemi. Evet, pek çok serada biraz önce Mehmet Bey de söyledi, 

Antalya’da otomasyon sistemi var; peki kullanılıyor mu? Pek çok kabiliyeti var iken elinizde 

maalesef istenildiği gibi kullanılmıyor.  

Marka konuşalım; Mercedes var iken siz el arabası ile çalışmaya devam ediyorsunuz. 

Böyle olmamalı. Bunları aştık, aşmalıyız. Otomasyon sistemlerini nasıl kullanacağımızı 

bilmeliyiz. Yerli otomasyon sistemlerini üretiyoruz; sıcaklığı, nemi, güneş ışınlarını, 

karbondioksiti, rüzgâr hızını, yağmuru hepsini kontrol ediyoruz, iklimsel değişiklikleri ölçüp, 

verileri kaydediyor, seranın nasıl bir strateji ile yönetileceğine karar veriyoruz.  

Bakın teknoloji konuştuk. Seralarınızın beklenmedik bir hava koşulunda tamamen 

yıkılabileceğini söylüyorum. 2000 yılında bir firmamız, bir tane 100 TL’lik faz sırası rölesinin 

olmadığı bir durumda seranın tüm çatı pencereleri kırıldı. 

Teknolojide küçük şeyler çok önemli, bunu da size göstermek istedim. Ülkemizde her 

türlü sensör üretiliyor. Yeni teknolojiye sahip seralara artık geçtik.  Yarı kapalı seraları 

konuşuyoruz. Yarı kapalı (semi-closed) teknolojisindeki seralar ki ülkemizde üretiliyor. 

Mersin’de, Antalya’da soğutma olanağı sağlayabildiği gibi ısıtmayı da daha verimli hale 

getiriyor.  O boş kalan iki ayı biz artık devreye alabiliyoruz. TÜBİTAK projesi ile 

yürüttüğümüz bir sistemde bunları kanallarla, soğutabilir, ısıtabilir yapılar oluşturduk.  

Seraları evaporatif olarak soğutabilmek için hatırlarsanız 30 metre sınırımız vardı. Ancak 

kanal sistemleri ile 105 metreye kadar istediğimiz serinliği Fan-Ped üzerinden 

ulaştırabiliyoruz.  

 
 

Yansıda iklim koridorunu görüyorsunuz. Sıcaklığın çok yükseldiği durumda Chiller tipi 

soğutma sistemlerini devreye sokuyoruz. Binalarda kullanılan Chiller artık serada da 

kullanılabilir durumda, yeter ki seralar boş kalmasın. Çok önemli bir şey daha söyledi 

Mehmet Bey. Çok güzel şeyler söylediği için ben sürekli atıfta bulunuyorum kendisine. İç 

pazar, çeşitlilik, yıl boyu ürün, siz yıl boyu ürünü veremiyorsanız pazarınızı kaybediyorsunuz 

anlamındadır.  Pazarı kaybetmemeliyiz, 12 ay üretime devam etmeliyiz. Yarı-kapalı sera 

kontrol tekniği bize bu konuda alternatif bir çözüm olabilecek.  

 

Söyleyecek çok şey var, biraz da panelde konuşuruz, beni dinlediğiniz için teşekkür 

ederim, herkese saygılarımı sunarım.  
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SERA-BİR Tanıtım Sunumu 

 

Sayın Genel Müdürüm, değerli bürokratlar, STK’nın Başkanları, değerli meslektaşlarım 

herhalde Ziraat Mühendisi olan sayı çok fazla burada, hepiniz hoş geldiniz, selamlarımı ve 

saygılarımı sunuyorum.  

Biz Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği olarak 2007 yılında topraksız kültür üretim 

tekniği ile ısıtmalı ve arılı sistem seracılık yapılan işletmeler olarak böyle bir dernek kurduk. 

Şu an derneğimizde toplam 6 bin dekar seraya sahip üyelerimiz var, topraksız kültürü 10 bin 

dekar diye söylersek yani %60’ına tekabül eden birliğimizin üyelerinden oluşan ve bu 10 bin 

dekar topraksız kültür serası yaklaşık 300 bin ton domates demek, 300 bin ton domates de 

yaklaşık 250 milyon dolar üretim demek. Yaklaşık 650 bin dekar örtüaltı varlığı içerisinde, 

bizim yaptığımız; üretim tekniği ve ileri teknoloji, evinizde olmayan konforun domates için 

olduğunu söylesek abartmış olmayız. Bu tip işletmelerde seranın içinin asgari %60 nemle 

olması gerekli, bu nemin sağlanması için yüksek basınçlı sistemler var. Ayrıca bu sistemler 

nemlendirmenin yanı sıra sera iç ortamının istenilen sıcaklıklara getirmekte yardımcı rolü 

bulunmaktadır. Bununla birlikte bu işletmelerde kullanılan ileri teknoloji ile yağmur 

yağdığında ve rüzgâr estiğinde, şiddetine göre pencereler istenilen ortamda ona göre 

kapanıyor, kazanlar otomatik çalışıyor. Sera içinin minimum 15 derece tutulması gerekiyorsa 

verdiğimiz bilgisayarlı otomasyon sistemi ile kazanlar otomatik çalışıyor veya jeotermal 

pompa otomatik çalışıyor, içerinin derecesi 18 dereceye çıktığında otomatik olarak kesiliyor. 

Sulama, gübreleme otomatik yapılıyor, güneş radyasyonuna göre ısı perdesi veya gölgeleme 

perdesi otomatik açılıp kapanıyor. Yani bizim seracılıktan anladığımız şu, seranın içerisindeki 

ürünlerimiz üç aylık bebek, üç aylık bebeğe nasıl bakıyorsanız biz de seralardaki ürüne o 

şekilde bakıyoruz.  

Bu nedenle eğer bir seracılık adına Çalıştay yapılacaksa sera sistemleri ile ilgili üretim 

teknikleri ile ilgili mutlaka bu konularda hepiniz bilgi sahibisinizdir ancak çok önemli teknik 

detaylar var, bu detayları da size iletmeden konuma geçmek istemiyorum.  

Öncelikle seranın içerisini 12 dereceden aşağı tutamıyorsunuz, bizim yaptığımız üretim 

tekniğinde 15 dereceden aşağıya inmemesi gerekli. Ancak bazı dönemlerde, bazı saatlerde 12-

13 dereceye kadar inebiliyor, 12-13 dereceden daha altına inmemesi gerekiyor çünkü bu 

durumda bombus arısı çalışmıyor, arı çalışmadığı zaman döllenme olmamaktadır. Bununla 

birlikte sera içinin 30 dereceden yukarı da olmaması lazım, dışarısı isterseniz -30 olsun içeriyi 

minimum 13 derecede tutmanız lazım, aynı şekilde sıcaklık arttığında da, az önce Hasan 

hocam da bahsetti, içerinin derecesini maksimum 30 derecenin üstüne çıkarmamanız lazım. 

Bunlar için özel sistemler gerekli, bu özel sistemlerin tümü de çok ciddi maliyet unsurudur. 

Bizim yaptığımız üretim tarzında 1 dekar üretim serasının maliyeti, plastik sera olursa 

Müslüm YANMAZ 
SERA-BİR Yönetim 
Kurulu Başkanı  
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yaklaşık 180-190 bin TL, cam sera olursa 300 bin TL ye kadar çıkıyor yani 10 dönüm cam 

serayı gerekli donanımları ile birlikte yaklaşık 3 milyon TL ye mal ediyorsunuz. Yine 10 

dönüm plastik serayı da, yaklaşık 2 milyon TL ye mal ediyorsunuz. Bu rakamları neden 

veriyorum? Birazdan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği desteklerden de 

bahsedeceğim, bizim maliyetlerimiz ve üretim maliyetlerinden bahsedeceğim, şimdi kışlık 

üretim ve yazlık üretim var. Bir önceki Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker Bey 

Şanlıurfa’daki Karaali seralarının jeotermal seralarının açılışına gelmişti, ben aynı zamanda 

GAP Seracılar Birliğinin Başkanlığını da yapıyorum. O bölgenin de jeotermal alanlarda 

seralarıyla ilgili, Tarım Bakanımız dedi ki, “dekara kaç ton alıyorsunuz?” dedim ki, efendim 

optimum kabul edilebilir rakam 25 ton dekarda 30 tona çıkarsak iyi, olarak ifade ettim. Sayın 

Bakanımız, kürsüye geldi dedi ki, birçok yerde ben duyuyorum 50-60 ton alınıyor, burada da 

25-30 ton alınıyormuş, şu bir realite mesela Afyon’da Sayın Tarım İl Müdürüm de burada, biz 

Afyon’da bir Çalıştay gerçekleştirmiştik, orada bir seraya gittik, dekara 67 ton domates 

üretimiyle sezonu kapattılar yani Afyon’daki, Kütahya’daki, Kırşehir’deki yaz sıcağı 30 

dereceyi 32 dereceyi geçmeyen iklimlerde yazlık üretim yapılır, bu yazlık üretim tarzına 

Hollanda tarzı üretim diyoruz ki orada 75-80 tonlara kadar ürün alıyorlar, karbondioksit de 

veriyorlar, bizim burada da karbondioksit ortamlarımız var, kışlık üretim yapılan yerlerde de 

ortalama optimum bizim dekara verimlerimiz 30 tondur. Dekara 30 ton domates bundan 6-7 

yıl öncesinde kadar çok güzel rakamlardı, her geçen gün dekara üretim maliyetleri arttı ama 

domates fiyatları maalesef artmadı, en büyük handikaplarımızdan bir tanesi budur.  

Birazdan Rusya krizine de değineceğim, biz kışlık üretimde yani Urfa, İzmir, Manisa, 

Aydın, Mersin ve Antalya bölgelerindeki modern tarım teknolojilerinde topraksız kültür 

üretim tekniklerinde üretim yapan işletmelerde dekara 40 ila 50 bin lira arasında üretim 

maliyetimiz var. Sadece kömürle ısıtılan seralarda Antalya ikliminden bahsedecek olursak bu 

az önce ifade etmeye çalıştığım 13 derecenin 15 derecenin altında tutmamamız gerekiyor 

dediğimiz dönemler mesela sıcaklık Antalya’da bugün sabah ve dün -1 imiş, biz serayı 

dışarısı ne olursa olsun 13-14 derecede tutmamız gerekiyor.  

Eğer bizim dediğimiz tarzda ileri teknoloji domates üretecekseniz, Antalya’da 920 saat 

ısıtma yapmak durumundasınız. Ne zaman başlıyor? Kasım’dan Mart’ın sonuna kadar. 

Urfa’da yaparsanız bu üretim tarzını, 1.640 saat ısıtma yapmak durumundasınız, Afyon’da 

yaparsanız 2.533 saat ısıtma yapmak durumundasınız. 920 saat Antalya tropikal iklim, 920 

saatin kömür karşılığı dekara 12 bin TL, 50 bin lira dekara üretim maliyetimiz var, bunun 12 

bin lirası yakıt, 2 bin lirası da elektrik maliyetini ilave ettiğimizde 14 bin lira yani toplam 

maliyetin yaklaşık %30 %32 ısıtma maliyeti var. Urfa’da 1.640 saatte jeotermal enerji ile 

ısıtabiliyoruz ve dekara 3 bin lira ısıtma bedeli ödüyoruz. Az önce, sabahki oturumlarda 

arkadaşlarımız da ifade ettiler, şu anda Antalya’daki seralar kömür ısıtması ile birlikte 

jeotermal bölgelere taşınma hareketi içerisindeler, jeotermalin olduğu bölgelerde ki Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili TÜSSİDE ile Enerji Bakanlığı ile birlikte yaptığı 

çalışmalarda bizde bulunduk. Türkiye’de seracılığın mutlaka gelişmesi gerekli Sayın 

Müsteşarım, bu doğru bir iş, pazarımız var, emek yoğun bir iş, istihdamı arttırıcı bir iş, kadın 

istihdamına dönük bir iş, mevsimlik göçleri engelleyebilecek yegâne, tarımsal kalkınmanın 

öncü sektörlerinden bir tanesi. Özellikle jeotermal enerjinin olduğu bölgelerde mutlaka ve 

mutlaka tarımın en ileri teknolojisi dediğimiz bu safhaya mutlaka destek verilmesi gerekli. 

Şimdi Afyon’daki bir arkadaşımız 67 ton alınca, Antalya’da 90 dönüm serası var, 

Antalya’daki seralarını Afyon’a götürme kararı aldı yani evet biz seracılığı geliştirelim ama 

doğal kaynak bakımından dünyada 7. Avrupa’da birinci olduğumuz jeotermal zenginliğimizi 

ön plana çıkararak bu sektörü mutlaka harekete geçirmemiz gerekiyor çünkü birim alandan 

yüksek verim elde ediyorsunuz, ihracat yapabilme şansınız var ve doğru ürün 

yetiştiriyorsunuz.  
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Ben bulunduğum birçok platformlarda, özellikle Canan Karatay Hocam başta olmak 

üzere Tıp magazincilerine hep laf yetiştirmeye çalışıyorum, mevsiminde tüketin diyorlar. Az 

önce Hasan Hocamın sunumunda bazı bilgiler gördünüz, mevsiminde sadece lahana ile 

karnabahar vardı. Mesela ilginç bir şey söyleyeceğim, körfez ülkelerinde mevsim ne 

mevsimi? Sürekli yaz. O zaman domates yememeleri lazım veya karpuz tüketmeleri lazım. 

Hollanda, sürekli kış, mevsim sadece Türkiye için mi geçerli? Türkiye’de domatesi kışın 

yerseniz kanser olursunuz, yazın tüketmeniz lazım deniliyor. Sayın Müsteşarım arılı sistemle, 

bizim standartlarımızda yetiştirilen ürünler tarlada yetişen domatesten daha sağlıklı, iyi tarım 

uygulamaları yapıyoruz, arılarımız var, arılar aynı zamanda bizim kontrol aracımız, arılar 

daha hassas diye sistemik ilaç kullanmıyoruz. Tarlada ise yan bahçede, atılan ilacın sizin 

tarlanızdaki domatese, tarladaki diğer ürünlere gelme ihtimali var ama serada bu ihtimali biz 

ortadan kaldırıyoruz.  

Şimdi birtakım rakamlardan bahsedeceğim. Yaşanan Rusya krizi hakkında; o uçak 

aslında Antalya’ya düştü, uçak bizim başımıza düştü. Dünde büyükelçinin katledilmesi 

Türkiye adına gerçekten çok üzücüydü. Umarım ilişkilerimizde bir zedelenme olmaz. Her yıl 

1 milyar dolarlık taze domates ihracatı yapıyorduk. Bu 1 milyar dolar ihracattan 450 milyon 

dolarını tüm dünyaya, 275 milyon dolarını sadece taze domatesi Rusya’ya gönderiyor idik. 

Yani Rusya’ya ihracatımızın hemen hemen 1/3’ünü da %65’ini satıyor idik. Uçak krizinden 

sonra ki halen domateste ambargo var maalesef. Başbakandan ümitliydik orada da halen 

domates bir teknik engel değil siyasi engel olarak duruyor. Bizim bu domatesimizi geçen yıl 

ki uçak krizinden sonra yapılan toplantıda birçok üretici arkadaşımız bu sene üretim 

yapmayacağını, üretime ara vereceğini ifade ettiler. Bu toplantılarda özellikle yönetim 

kurulumuzla birlikte arkadaşlara biz Türkiye’de yaşıyor isek bu vatanda biz de bir şeyler 

yapalım, üretime ara vermeyelim, gerekirse biz her türlü desteği Tarım Bakanlığı’ndan yetkili 

kurumlardan alırız ama lütfen üretimimize devam edelim dedik.  Sayın Müsteşarım yaklaşık 

1000 dekara yakın üretimden vazgeçen arkadaşlarımızı çok şükür çileğe veya başka bir ürüne 

çevirdik ve üretimde kalmalarını sağladık. Çünkü işletmenin karlılığından ziyade çarpan 

etkilerini de hesaba alırsak, ortalama 100 dekarlık bir işletmenin üretim yapmaması demek o 

bölgede işçilikten tutun, lojistiğe kadar enerji harcamalarına kadar çok ciddi kayıplar 

meydana gelecekti.  Ama şimdi geldiğimiz noktada Rusya’ya biz ihracat yapamıyoruz. 

Rusya’ya geçen yıl biz ihracat yapamadık ama Rusya bu domatesi tüketti efendim.  Belarus 

2014 ve 2015 arasında ihracatını %474 artırdı. Polonya %120 artırdı, Azerbaycan Nahçıvan 

%130 artırdı. Yani Rusya Federasyonunun tüm komşu ülkelerinde birden bire her ne olduysa 

ihracat rakamları iki katına, üç katına, beş katına çıktı ama bizde fiyatlar %50 düştü, Rusya’da 

fiyatlar iki katına üç katına çıktı, aradaki aracılar bundan çok büyük nemalandılar.  

Şimdi biz bir potansiyel belirledik Sayın Müsteşarım, bu potansiyelimizi geçen hafta 

Genel Müdürümüze, Bakan Beye ve Müsteşar Yardımcımıza ilettik, geçen hafta da Ekonomi 

Bakan Yardımcısı ile toplantı yaptık, Körfez ülkeleri Rusya Federasyonunun %60’ı kadar bir 

ürün alıyor, Hollanda’da 10 bin dekar sera var, Hollanda’nın taze domates ihracatı Sayın 

Müsteşarım 2 milyar dolar, kilosunu 1.5 dolardan satıyor. Türkiye’nin 450 milyon dolarlık 

ihracatındaki domates fiyatı 67 sent. Hesaba almadığımız Fas, domatesin kilosunu 1 dolardan 

satıyor. Biz evet, 650 bin dekar örtüaltı işletmemiz var ama bunun 15 bin dekarından 

sonrasını ayrı tutalım, çok ihracata gitmeyen, ilaç kalıntıları olan ama biz 10 bin dönüm 

serada yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ihracat kapısı açılsa bizim Türkiye’de yetişen domates 

yaklaşık 1,5 milyar dolarlık domates yetişiyor Türkiye’de bunun da harekete geçmesini 

sağlarız, şu anda üreticiler gerçekten çok zor durumda.  

Sayın Müsteşarım Hollanda’daki 10 bin dönüm seradan domates o kadar çıkmıyor, 80 

ton çıksa 450-500 milyon dolar eder, yazlık üretim yapıyorlar. Hollanda bildiğiniz üzere tüm 

ülkelerden bu domatesi satın alıyor, kargo uçakları ile başta Amerika olmak üzere körfez 

ülkelerine kadar gönderiyor, bunu yaparken “KLM” diye kargo uçağı var, kargo uçaklarını 
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devlet sübvanse ediyor, domatesi rahatlıkla satabiliyor. Körfez ülkelerinde yaklaşık olarak 

300 bin ton domates tüketen Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri var, 

MNG Kargonun Başkanıyla konuştum, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ile Ali 

Recep Nazlı Bey görüştü, 1.3 dolar kilosu domatesin, biz domates gönderirsek Körfez 

ülkelerine dedik ki, Hollanda bu örneği yapmış, yapıyor biz en azından bu krizle birlikte Türk 

Hava Yolları bize %50 sübvanse sağlarsa kargo uçakları ile ilgili biz geçen haftaki 

çalışmamızda da ayda 3.000 ton ürün göndermeyi üyelerimizle birlikte garanti altına aldık, 

inşallah bunu yapacağız.  

Seracılıkla ilgili çok söylenecek şey var. 2000 yılında kendi imkânlarımız ile bir sera 

kurduk. Fransa’dan gidip serayı satın aldık, 10 dönüm sera kurduk, daha sonra 2005-2006 

yıllarında Tarım Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı 

açıldı, müracaat ettik, seramızı kurduk, 5 dönüm 5 dönüm iki firma halinde 10 dönüm 

seramızı kurduk, Genel Müdürümüz o zaman Mehmet Taşan Bey idi. Genel Müdür ve Genel 

Müdür Yardımcılarımızı davet ettik ve dedik ki, bakın bizim kendi imkânlarımızla 

kurduğumuz sera yan tarafta da devletin %50 hibesi ile kurulan sera, hakikaten birisi çadır, 

birisi lüks bir konut arada bu kadar fark vardı. Bakan Bey de geldiğinde dedim ki, efendim 

ben sizin gibi bir ortak daha bulamam, %50 parayı verip ürünü de sen kaldır diyen bir başka 

ortak yok ama çok büyük konuşmuşuz, iki yıl sonra gördük ki, o %50 verilen para diğer 

cebimizden daha fazlasıyla alınmış, çok ilginçtir.  

İşte Sayın Müsteşarım anlatacağım, KDV meselesi var, şimdi biz çok uğraş verdik, 5 

dönümden 25 dönüme çıkana kadar hakikaten 6-7 yılımız geçti. Çok fazla teknik gerekçeler 

var. 25 dekara geçen yıl 3 milyon proje bedeli çıktı. Bunun 1,5 milyon TL’si hibe. Şimdi 

yatırımcılar bize geliyorlar, diyorlar ki, biz bu yatırımı yapacağız, aman sakın diyorum 

yapmayın, Hazine diyor ki; Tarım Bakanlığından gelen para benim hazinemden çıkıyor.  O 

yüzden iki defa hazineden para çıkmaz, ben 1,5 milyon hibe veriyorsam, teşvik belgesi 

düzenleyemezsin. 3 milyonun %18 KDV si 540 bin lira. Bununla birlikte kaynağı ne olursa 

olsun hibe paranın %20’si de Gelirler Vergisi olarak kesilir. 1,5 milyonun gelir vergisi 300 

bin, KDV 540 bin toplam 840 bin lira. Yani 1.5 milyon hibe veriyor ya efendim baştan 840 

bin lira gidiyor, teşvik belgesi alamadığımız için 10 yıllık sigortadır, maliyedir, vergidir 

bunlar faydalanamıyoruz. Hibeden faydalanıldığında, Ziraat Bankasınca verilen 

sübvansiyonlu kredilerden de faydalanılamamaktadır. Tabi bu durum bizi zora soktu. Yine 

Tarım Bakanlığının bir kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) var, TKDK da; yatırım yaptığınız zaman KDV den muafsınız ama Tarım 

Bakanlığında yatırım yaptığınız zaman bu olmuyor. Şunu demeye çalışıyorum, jeotermal 

seracılık doğru bir sektör, desteklenmesi gereken bir sektör hem üretim modelinde hem de 

ihracat modelinde mutlaka devletin desteğini almamız gerekiyor ki biz büyüyelim, 

ihracatımızı ve istihdamımızı sağlayalım.  

Seracılık sektörü adına, KKYDP ve TKDK ayrı ayrı değil de tek bir formatla yeni 

birtakım kriterlerle ve standartlarla bir mevzuat hazırlamak gerekiyor. Çünkü böyle olunca biz 

mevzuata boğuluyoruz. TKDK 2 dekar cam seraya 500 bin Euro toplam proje bedeli ile hibe 

verilirken bizim itirazlarımız sonucunda bu 10 dekara çıktı, Ankara’dan, dediler ki, müjde, 

Başkan sizin 2 dekar cam seranız 10 dekar plastik seraya çevrildi, çok güzel dedim tebrik 

ediyorum, Sayın Müsteşarım tam 4 yıl uğraştık, dedim para ne oldu? Dediler para sabit kaldı 

yani tam trajikomik bir iş. 2 dekar sera 500 bin Euro, 10 dekar da aynı para. Yani 

parmağımızla gözümüzü çıkarmışız. Dernek olarak Tarım Bakanlığı biz sera standartlarını 

belirledik, dedik ki, 1 dekar seranın maliyeti budur, çatı yüksekliği şudur, içinde olması 

gereken donanımlar bunlardır dendi. Ayrıca lütfen güneş enerjili seralara destek vermeyin, bu 

para hepimizin parası, güneş enerjisinden kışın af edersiniz duş bile alamazken siz saatte 200 

ton sıcak suyu nereye pompalayacaksınız? Yani yapılması gereken şey az önce yine söylendi, 

kömürlü seralar var. Evet bu seraların da desteklenmesi gerekli. Mersin’de seralarımız var, bu 
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seraların da desteklenmesi gerekli. Geçimlik tarım yapılıyor efendim, bunların mutlaka 

korunması ve desteklenmesi lazım ama ihracat şansı olan bizim, özellikle bu dönemde çok 

büyük sıkıntılar çektiğimiz seralarımızın da desteklenmesi gerekli.  

Yine işletmelerimizde elektrik için 2015 yılına kadar ticarethane tarifesinden ücret 

ödedik. 2016 yılında geldiğimiz son nokta da nihayet tarımsal sulama tarifesine geçişimizi 

sağladık.  O dönemde ticarethane ile tarımsal sulama arasında %36 lık fiyat farkı vardı, son 

dönemde ise bu oran %12’ye düştü.  

Ayrıca, bu dönemde sigorta primlerimiz arttı. Geçen yıl asgari ücret ciddi oranda bizi 

etkiledi. Rusya krizi, bu dönemde bizim olmazsa olmaz birkaç tane talebimiz vardı. Sağ olsun 

Genel Müdürümüz bize yardımcı oldular. Ziraat Bankasından alınan kredilerin yatırım ve 

üretim kredilerinin ertelenmesi bizim için hayati önem taşıyor. Bu talepleri de sağ olun bize 

böyle bir fırsat verdiniz biz de burada ilettik, iletmeye devam edeceğiz. Ancak özellikle yine 

vurgulamak istiyorum ki, bu bizim yaptığımız seracılık jeotermal seracılık, jeotermal 

bölgelerde bu iş doğru bir iş. Şu an halde domates 3.5 lira, bizim bugünden yarına domatesle 

ilgili sıkıntımız; kışın zaten çok fazla üretimimiz yok ama Nisan ayında Avrupa Birliği, 

Hollanda ve İspanya ürünü çıktığı için kota uyguluyor, yüksek vergi uyguluyor. Rusya pazarı 

zaten kapalı. Eğer biz Nisan ayına kadar Körfez ülkeleri gibi alternatif pazarlara doğru bir 

desteği sağlayamazsak yine sektör sıkıntı yaşayacaktır. Bu noktaya dikkatinizi çekmek 

istiyorum.  

Vaktinizi almak istemiyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.  
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TARSİM’in Seracılık Sektörüne Yönelik Uygulamaları 

 

Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Daire Başkanım, Sayın Müdürlerim 

ve değerli katılımcılar, hepinizi kurumum ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum.  

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 2005 yılında 5363 sayılı kanunla kurulan bir 

yapıdır. TARSİM olarak dünyadaki gelişmiş ülkelerin tamamında benzer yapılar 

uygulanmakta, devlet, çiftçi ve sigorta sektörü ortaklaşa uyguladığı bir yapı olarak Türk 

çiftçisinin hizmetine girmiş bulunmaktadır. Burada devlet ana yapı olarak, kurucu yapı olarak 

yer almakta, çiftçi hizmetten yararlanan ve üretimi sürdüren bir yapı, sigorta sektörü de 

prensipleri oluşturan bir yapı olarak yer almaktadır.  

TARSİM’in genel yapısına baktığımızda, devlet ayağının Tarım Bakanlığı olarak ve 

Hazine Müsteşarlığı olarak temsil edildiğini görmekteyiz. STK’ları temsilen ise; Ziraat 

odalarından ve sigorta birliğinden üyelerle temsil edilmektedir ve bu havuzun aldığı 

kararlarını yürüten bir işletici şirket vardır, bu işletici şirketin Genel Müdürü de havuzun 

direkt yönetim kurulunda görev almaktadır.  

 

 

Mustafa DEĞER 

TARSİM Antalya 

Bölge Müdürü  
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İşletici şirket; sadece havuzun aldığı kararları uygulayan bir yapıdır. Burada 24 tane 

şirket hepsi eşit sayıda paya sahiptir ve eşit oranda standart poliçeler düzenlemektedirler.  

Devlet destekli tarım sigortaları sisteminin paydaşları olarak baktığımızda bunlar;  

havuz yönetim kurulu, sigorta şirketleri, acenteler, Tarım Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, 

şirket çalışanları, üreticilerimiz, eksperler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları buraya direkt 

katkı sağlayan kurumlardır.  

 

 
 

Avrupa’da olduğu gibi; devletin sağladığı destek ve üreticinin ödediği primler sistemin 

girdileridir. Sistemin en büyük ödemesi yani havuzdan en büyük çıkış ta, tazminat ödemeleri 

olarak hasarlardan sonra üreticilere yapılan ödemeler şeklinde olmaktadır.  

Bu sistemden yararlanabilmek için, sistemin temel özelliklerini iyi bilmemiz 

gerekmektedir. Sistemde devletimizin %50’lik bir prim desteği bulunmakta, yine devletin 

hasar fazlası desteği dediğimiz havuzun üstünü aşan boyutlarda bir hasar fazlası desteği 

bulunmaktadır. Ayrıca, sistem; İsrail örneğinde olduğu gibi, herkesin yaptırmak zorunda 

olduğu, zorunlu bir sigorta sistemi değil tamamen üreticinin isteğine bağlı, gönüllülük esasına 

bağlı bir sistemdir. Aynı zamanda sistem, devletin denetim organları tarafından 

denetlenmektedir.  

 

 
 

Sistemin temel amacına 

baktığımızda, doğal afetlerin, tarımsal 

üretimde neden olduğu zararları, sigorta 

prensiplerine göre belirli oranlarda 

karşılayıp üreticileri uzun vadede gelir 

istikrarına kavuşturarak üretimde 

devamlılığı sağlamaktır. Burada asıl 

olan üretimde devamlılığı sağlamasıdır. 

Ayrıca TARSİM kâr amacı olmayan, 

şeffaf, güvenilir, çağdaş ve 

sürdürülebilir bir sigorta sistemidir. 

Burada kar amacı olmaması özellikle 

göz önüne alınması gereken bir 

durumdur.  
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TARSİM, tarımın değişik branşlarında hizmet vermektedir. Bitkisel ürün grubunda sera 

sigortaları ve bitkisel ürün sigortaları olarak hizmet vermekte, bunun dışında hayvan hayat 

sigortalarında, büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları, su ürünleri ve arıcılık, arılı kovan 

sigortaları branşında hizmet vermektedir.  

 

 
 

Sistemden faydalanmanın ilk şartı; devletin kayıt sistemine kayıtlı olmak ve 

kayıtlarımızın güncel olmasıdır. Bir sera üreticisinin sistemden faydalanabilmesi için ÇKS 

kaydını yaptırması gerekiyor ve ayrıca Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) serasının boyutlarına 

göre, kaç dekarsa ona göre güncellemesi gerekmektedir ki burada sistemden maksimum 

oranda faydalanabilsin.  
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Bir üreticimiz, sistemde ÇKS’de veya ÖKS’de sera işletmesine ait bilgileri 

güncelledikten sonra havuzda yer alan 24 tane şirketten herhangi birinin acentesine sigorta 

için başvurduğunda sera işletmesi risk incelemesine alınmaktadır. Bu aşamadan sonra bahse 

konu sera işletmesine gelen eksper seranın çevre betonu, örtüsü, konstrüksiyonu, içindeki 

yetiştirdiği ürünlerle ilgili incelemeler yapmakta, standardına uygun olup olmadığını kontrol 

etmekte ve buna göre teminatları düşük veya yüksek bedelden almaktadır. Burada sera 

konstrüksiyonunun sağlam olması, seranın primi daha ucuza almasını sağlamaktadır.   

Eksper incelemeyi yaptıktan sonra, bu bilgiler bölge müdürlüğü tarafından 

onaylanmakta ve üretici poliçe kesilmeden önce hangi riski, hangi kategoriden, ne kadar 

primle aldığını, hangi teminatları alıp alamadığını görebilmektedir.  

Sera sigortaları iki branş şeklinde;  yüksek sistemler dediğimiz yapılar ve yüksek 

tüneller olarak sigortalanmaktadır ki daha önce de bahsettiğim gibi sadece konstrüksiyon, örtü 

ve içindeki üründen oluşan yapılar değil, aynı zamanda iklimlendirme ve diğer otomasyon 

sistemleri gibi teknik donanımların olduğu yapılar şeklinde değerlendirilmektedir.  

Sigortalama işleminde seralar örtü malzemesine göre; plastik, cam ve karma örtülü 

seralar olarak sigortalanabilmekte. Sigortalanan aksamlar ise; konstrüksiyon, iskelet aksamı, 

örtü malzemesi, cam veya plastik ya da sert plastik olarak sigortalanabilmektedir. İçindeki bir 

yıl boyunca yetiştirilen ürün de, sigortada kayıt ettirilmek zorundadır. Ayrıca, üretici isteğine 

bağlı olarak teknik donanım da sigortalanabilmektedir.  

Burada üreticimiz serasını sigortalattığında, serası hangi risklere karşı sigortalanıyor 

diye baktığımızda bunlar; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel, su baskını, taşıt 

çarpması ve kar dolu ağırlığı risklerini teminat kapsamına alabilmektedir. Bundan 

faydalanmanın tek şartı; ÖKS’ye kayıtlı olmak ve risk incelemede uygun koşullarda risk 

incelemesini tamamlamış olması gerekmektedir.  

Şimdi bir aylık süreç içinde Antalya bölgemizde gerçekleşen hasarlardan belli resimler 

göreceğiz. Burada Antalya bölgesi bir tarafı Toroslarla, bir tarafı denizle çevrili olmasından 

dolayı ciddi anlamda hasara açık bir bölgedir ve geçtiğimiz Ocak ayından itibaren başlayarak 

baktığımızda, Demre’de 500-550 dekarlık bir alanda hortum hasarı, yine Gazipaşa ve 

Alanya’da 100-150 dekarlık bir hortum hasarı meydana gelmiştir. Bu geçtiğimiz ayda ise,  

Fethiye-Kaş’tan itibaren ta Gazipaşa’ya kadar uzanan havzada saatte hızı 80-90 km’lere 

çıkan, bazen hortum şeklini alabilen fırtınalarda hasarlar meydana gelmiş yaklaşık 350-400 

dekarlık alan etkilenmiştir.  

   
Resim: Serada Fırtına ve Hortum Hasarı 

 

Hortum hasarlarında, sera sistemleriniz ne kadar sağlam olursa olsun 

etkilenebilmektedir. Hasarın asgari seviyede tutulabilmesi için de, seraların yapı elemanları 

sağlam olması gerekmektedir. Üreticiler hortum hasarları karşısında teminatlarını, risklerini 

daha düşük primle almasına rağmen yine de hortumdan etkilenebilmektedirler.  
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Resim: Serada Sel-Su Baskını 

Sel, su baskını hasarları ise, aşırı yağışlardan dolayı bölgemizde 2-3 yılda bir tekrar 

eden hasarlar grubundadır. Dolu hasarlarında genel durum ise; bazen sadece plastik örtü hasar 

görürken, bazen camların kırıldığı, seraların komple çökebildiği, hatta konstrüksiyon 

sisteminde devre dışı kalabildiği, içindeki ürünün devre dışı kaldığı hasar gördüğü ürünler, 

sistemler olarak hasarlar olarak gözümüze çarpmaktadır.  

 

  
Resim: Serada dolu hasarı 

 

Bazı seralarda yapı eksikliklerinden dolayı belli teminatları alamamaktadır. Örneğin; 

çevre betonu ve çevre betonu bağlantısı olmadığında fırtına, sel ve su baskın hasarlarını, yine 

istinat duvarı olmadığında heyelan hasarlarını alamamaktadır.  

Kar dolu hasarları ise; yer yer yüksek rakımlardaki seralarda karşılaşılmaktadır.  

Bölgemizde nadiren de olsa tarımsal üretim alanları dışında, orman alanları içinde veya 

boş otlaklar alanlar içindeki seralarda yangınlar meydana gelmekte, burada da üreticinin 

mağduriyetleri sistem tarafından giderilebilmektedir.  

Yüksek tüneller baktığımızda ise; bu tip ünitelerde konstrüksiyon hariç, plastik örtü ve 

ürün sigortalanmaktadır. Burada dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ve sel su 

baskınları teminatları verilmekte ve bundan faydalanabilmenin de yegâne şartı ÖKS’ye kayıtlı 

olmak olarak belirtilmektedir. 

Sera sigortaları üretici için çok pahalı bir sigorta sistemidir diye düşünüldüğünde; 55 bin 

liralık maliyetli bir cam sera, tüm teminatları indirim olmayan 3. kategoriden aldığında 550 

liralık bir primle bir yıl boyunca sigortalanmaktadır. Burada üreticinin serası belli aksamları, 

belli kategorileri daha iyi ise burada primi %30’a kadar düşmektedir. Plastik seralarda 

yaklaşık maliyetler daha uygun olmakta ve 33 bin liraya mal olan bir plastik sera 321 liralık 

bir bedelle bir yıl boyunca içindeki ürünü ile birlikte sigortalanmaktadır.  
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Unsurlar  

Cam Sera (1 Da) Plastik Sera (1 Da) 

Sigorta 

Bedeli 

(TL)  

Çiftçinin 

Ödeyeceği  

Prim Tutarı 

(TL)  

Sigorta 

Bedeli (TL)  

Çiftçinin 

Ödeyeceği Prim 

Tutarı (TL)  

Örtü 18.000 247 3.000  74 

Ürün 17.000 205 15.000 172 

Konstrüksiyon 20.000 99 15.000   75 

Toplam 55.000  551 33.000  321 

   Tablo: Prim Tutarı Örnekleri (Fırtına, Sel ve Su Baskını Dâhil) 

 

Geçtiğimiz yıllara ilave olarak bu yıl sisteme eklenen, üreticiye yansıtılan belli 

indirimler de bulunmaktadır. Önceki yıllarda bir hasarsızlık indirimi dediğimiz yani hasarsız 

geçen bir yıldan sonra ertesi yıl için poliçe priminde %10 indirim uygulanmaktaydı. Şimdi ise 

ikinci ve üçüncü yıllar için de indirimler uygulanmakta olup ikinci yıl için %15, üçüncü yıl 

için %20 indirim uygulanmaktadır. Peşin ödeme indirimleri ise aynen devam etmekte olup 

%5 civarında bir indirim uygulanmaktadır.  

Sera hasarlarında hasar gerçekleştikten sonra, eksper, ekspertiz işlemlerini tamamlayıp 

sisteme girdikten sonra bir ay içinde hesaplamalar yapılmakta ve üreticinin hesabına içindeki 

ürün, konstrüksiyon, örtüdeki hasarlar, ayrı ayrı hesap edilerek bir ürün hasar bedeli olarak 

üreticiye ödemesi hesabına yapılmaktadır.  

 

 
Burada hasar sistemine baktığımızda; üretici sigortasını yaptırdıktan sonra bir hasar 

meydana geldiğinde, bütün işlemlerini acente üzerinden yapmakta, bütün taleplerini acente 

üzerinden girmektedir. Hasar ihbarını girdikten sonra en geç iki veya üç gün içinde hasar 

değerlendirilmekte, yapılan ekspertiz sonuçları Genel Müdürlüğe iletilmekte, Genel 

Müdürlükte onaylanarak 1 ay içinde ödemeleri üreticinin hesabına yapılmaktadır.  

Saygılar sunuyorum, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, sağ olun.  
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Seracılık Sektörü ile İlgili Standartlar, Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri  

 

Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklar, öncelikle bu Çalıştayı 

düzenleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür ederim.  Geçen sene de ben 

birinci Ulusal Seracılık Çalıştayına katılmıştım ve bu konuda standartları sunmuştum. Şimdi 

yeni bir oluşum oldu. Bu çerçevede standart çalışmaları ile ilgili size bilgi vereceğim ama 

öncelikle kurumumla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum.  

Türk Standartları Enstitüsü; 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. 

Enstitümüz belgelendirme faaliyetlerine de 1964 yılında Belgelendirme Birimini kurarak 

başlamıştır. Her türlü standardı hazırlama Türk Standartları Enstitüsünün yetkisindedir.  

Bizim misyonumuz Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde 

ticareti kolaylaştırmak, toplum ve yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon, 

uygunluk, değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin, 

güvenilir olarak sağlamaktır.  

Vizyonumuz da; hizmetlerimizde ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen 

yönlendirici ve lider bir kuruluş olmaktır. TSE’nin çok değişik hizmet portföyü 

bulunmaktadır. Hizmet portföyümüzde; standart hazırlama, personel belgelendirme, sistem 

belgelendirme, ürün belgelendirme, hizmet belgelendirme, araç, proje ve tip onay gözetim, 

muayene, laboratuvar, meteoroloji ve kalibrasyon gibi hizmetler yer almaktadır. TSE tam 

anlamı ile kamu kurumu olmayıp, özerk ve özel bütçeli bir kuruluştur. 

Standart hazırlama faaliyetlerimize geldiğimizde, öncelikle “standardizasyon nedir?” 

sorusuna cevap vermeliyiz. Standardizasyon; mevcut ve olası problemler dikkate alınarak 

belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun düzeyde bir düzen 

gerçekleştirmesi amacıyla gerekli faaliyetlerin oluşturulması olarak tanımlanır.  

Dr. Cemal YILDIZELİ 
TSE  
Müşavir  
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Standardizasyonun amaçları nelerdir? Çeşitliliğin kontrolü, kullanabilirlik, uyumluluk, 

birbirinin yerine geçebilirlik, sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması, ürünün korunması ve 

ticari engellerin aşılmasıdır. Standardizasyon ayrıca teknolojik işbirliğini de kolaylaştırır.  

Bizim için önemli olan; standardizasyona paydaşların katılımıdır. Yani standardı 

kullananların, bu standardı hazırlarken işin içine dâhil olmasıdır. Standardizasyon paydaşları, 

Kamu, Odalar, Borsalar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Araştırma Denetim 

Kuruluşları, Sanayiciler, Tüketicilerdir.  

Standardizasyonun bir de döngüsü vardır; bir standart hazırlandıktan sonra laboratuvar, 

belgelendirme, gözetim, muayene, eğitim ve kalibrasyon şeklinde bir döngüsü vardır.  

Bir de bizim standardizasyon piramidimiz vardır, bu standardizasyonun en üst 

piramidinde; Uluslararası Standartlar vardır. Bunlar;  ISO ve IEC’dir. Bunun altında bölgesel 

standartlar dediğimiz CEN, CENELEC ve ETSI yer almaktadır. Bunların altında ise Ulusal 

Standartlar yer alır. Bunlar; TS, DIN ve BS’dir. En altta da firma standartları gelir. Bu 

piramitte yukarıya çıktıkça fikir birliği artar, aşağıya indikçe de teknolojik yeniliklere yakınlık 

ve firma içinde bağlayıcılık artar.  

 
Şekil : Standardizasyon piramidi 

 

Ürün hizmet ve tesisleri, güvenlik ve kalite gerekliklerini oluşturmak, imalat süreçlerini 

iyileştirmek, teknolojik kullanımı yaygınlaştırmak, ticari engelleri kaldırmak, çevre ve insan 

hayvan sağlığını güvence altına almak için standart hazırlanır. 

Bizim ulusal standart çalışmalarımızda 18 tane ihtisas kurulumumuz ve 41 tane teknik 

komitemiz bulunmaktadır. Teknik komitelerde kamu kurumları, üniversiteler ve özel 

sektörden gelen uzmanlarımız vardır., Burada standart hazırlama faaliyetleri yürütülür.  

Seracılık standartları da; Kurumumuz Gıda Tarım ve Hayvancılık İhtisas komitesine 

bağlı olan ziraat teknik komitesince hazırlanmaktadır.  

Ülkemizde Avrupa Standartları (EN) Gümrük Birliği’ne üye olduğumuz 1995 yılından 

beri Ulusal Standart olarak kabul edilmektedir. Bununla ilgili mevcut bir standart varsa ve 

çakışıyorsa, bu durumda biz o standardı iptal edip yerine Avrupa Standardını (EN) kabul 

ediyoruz.  

Şu ana kadar seracılıkla ilgili 8 tane Türk Standardımız bulunmaktadır. Bu standartların 

3 tanesi Avrupa Standardıdır, diğeri bizim sentez dediğimiz yani Türkiye’nin hazırladığı 

standarttır.  
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Bu 8 standart ve TSE 13207 termoplastik filmler, TS 3782 EN 13206 termoplastik 

kaplama filmleri, Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve Tarımda kullanılan TS 5603 Sera kerestesi 

standardı, ayrıca TS 5914 PVC filmler, TS 12741 Sera Terimler ve Tarifler ve en önemli 

standardımız TSEN 13031-1 standardıdır. Bu standart seraların tasarım yapım kuralları ile 

ilgili bir standarttır ve bu standart Kasım ayında revize edilmek için CEN’de karar alındı. 

Bunun dışında TS 13084 İş Yerleri - Dış Mekan Bitkileri Üretim ve Satış Yerleri Genel 

Kurallar başlıklı bir standardımız daha var. Bir de TS 13161 sayılı Organik Tarımla ilgili 

standardımız var, bununla ilgili de 2005 yılında seralarda organik üretim kuralları ile ilgili bir 

standart da çıkardık.  

Türkiye, Avrupa Standartları Organizasyonuna Kasım 2011’de tam üye oldu. Ancak 

1991 yılından beri bağlı üye statüsündeydik. Bağlı üyelikte oy hakkımız yoktu. Sadece 

gözlemci üye olarak oradaki çalışmalara katılıyorduk ve onların standartlarını uygulamak 

zorunda kalıyorduk. Avrupa Birliği’nde oy hakkı, ülkelerin ekonomik düzeylerine göre 

belirleniyor. Türkiye; Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere ile beraber en yüksek oy hakkına 

sahip 5 ülkeden biridir. Eğer bir standardın değişmesi ya da standartta herhangi bir yerin 

tadilatında bu önemli oluyor. 3-4 tane yüksek oy oranına sahip ülkeler belirleyici konuma 

geçmiş oluyor.  

Standart hazırlama faaliyetlerinde tam üye olunca, ayna komiteler kurulmuştur. Aslında 

bu çalışmalara, 2000 yılında başladık ve 2005 yılında ayna komiteleri çalışmalarına 

başlamıştır. Şu anda 20 sektör altında 99 tane ayna komitemiz var ve 1500 uzman çalışmalara 

katılmaktadır. Ayna Komiteler; ilgili sektörün talebi ile kurulur. Fakat şu anda seracılıkla 

ilgili bir ayna komitemiz yok, bunun için ben sektörden rica ediyorum talep edin, 3 tane firma 

ya da sivil toplum örgütü ya da kamudan da olabilir bir araya gelip TSE’ye müracaat 

ederseniz seracılıkla ilgili ayna komiteyi de biz faaliyete geçiririz.  

Peki, Ayna Komitelerinin görevleri neler? Ulusal, uluslararası ve bölgesel 

standardizasyon çalışmalarını takip ederler, uluslararası ve bölgesel teknik komite tasarıları 

için ülke görüşünü oluştururlar ve bu ülke görüşü orada Türkiye’nin görüşü olarak oylanır. 

Ayna komite, bunun dışında teknik komite toplantılarına katılırlar. 

Seracılıkla ilgili şimdiye kadar, Avrupa Standardizasyon teşkilatının bir tane standardı 

vardır. EN 13031-1 ve çok kapsamlı bir standarttır. Bu standardın Kasım 2016’da revize 

edilmesi için karar alındı ve standardın iki yıl içerisinde revizyonu tamamlanması gerekiyor. 

Mart 2017’de de bu standart çalışmaları başlayacak Türkiye’nin de bu çalışmalara dâhil olup, 

orada bizim ülkemizin çıkarları ile ilgili şeylerin korunması açısından bu çalışmalarda ülke 

görüşümüzü oluşturmak çok önemlidir. 

Seracılık sektörü standartları ile ilgili sorunlar nelerdir? Seracılık ile ilgili standart son 

derece az, Avrupa Birliği’nde de bir tane standart var. Seracılık teknik komitesi var ama 

şimdiye kadar sadece bir standart çıkarmış.  

ISO’da da seracılık sektörü ile ilgili hiçbir teknik komite kurulmamış, tabi dünya sadece 

hani Türkiye ve bu coğrafyadan ibaret değil, ISO’da bir sürü ülkeler var, demek ki seracılıkla 

ilgili herhangi bir talep gelmemiş. 

Çözüm önerileri olarak da; sektörü temsilen tüm paydaşların bir araya gelerek ihtiyaç 

olan standartların oluşturulması ile bu oluşturulan standartlara uygun üretim yapılması 

gerekmekte, Avrupa Standardizasyon çalışmalarına katılmak için işte üzerinde ısrarla 

durduğum gibi TSE ye müracaat edilip bir ayna komite kurulmasını sağlanması gerekiyor. 

Kurulacak bu ayna komite vasıtası ile seracılık teknik komitesindeki çalışmalara katılım ve 

yeni standardın hazırlanması için burada aktif rol almamız gerektiğini düşünüyorum.  

Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, sağ olun.  
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Seralarda Kullanılan Enerji Kaynakları ve Yerli Kömür Kullanım Olanakları  

 

Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Daire Başkanım, değerli Başkan 

arkadaşlarım, değerli katılımcılar.  

Firmamız 25 yıldır ülke genelinde ısıtma işleri yapmaktadır. Bugün ben seralarda 

enerji kullanımı ile ilgili bilgiler aktaracağım size. Tabi sunumumdan önce hatırlatmak 

istediğim bir konu var, firmamız hiçbir şekilde kazan imalatı yapmamaktadır, dolayısıyla 

biraz sonraki tespitlerimiz tamamen sektöre yön vermek adına doğru bildiğimiz yanlışları 

ortaya çıkarmak adına bir sunum olacaktır.  

Konumuz; “Seralarda Enerji Kullanımı” arkadaşlar, başlığımız, “Seralarda Isıtma, 

Enerjinin Verimli Kullanılmaması ve Isıtma Maliyetlerinin Devlet Tarafından 

Desteklenmesinin Gerekliliği” üzerine olacak.  

Maalesef ki ülkemizde ısıtma yapılan seraların %90’ı verimsiz ve yanlış ısıtılmaktadır. 

Peki bunun çözümü nedir? Öncelikle sektörde kümelenmeyi ön plana çıkararak, ısıtma, 

sulama ve diğer girdileri kümelenme sayesinde verimli hale getirmektir. Bunun 

uygulanabilirliği hangi noktadır? Maalesef ki, kümelenme bireysel yapılabilecek bir hizmet 

değildir, mutlaka devlet tarafından desteklenmelidir. Devlet tarafından desteklenirse bunun 

uygulanmaması mümkün değildir. Hasan SİLLELİ Hocamın sunumunda aktardığı İspanya 

örneğinde olduğu gibi, bir kümelenme programı yapılır ise enerji maliyetlerinin çok 

düşeceğini göreceğiz.  

 

 

Halil KOZAN 
Kozanlar Grup, 
Yönetim Kurulu 
Başkanı,  
SERKONDER, Yönetim 
Kurulu Üyesi  
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Kümelenmenin katkısı ne olacak? Öncelikle doğal kaynaklarımızı doğru kullanacağız, 

üreticinin maliyetlerini düşüreceğiz, ülke ekonomisine katkıda bulunacağız.  

Şimdi şöyle bir tespitimiz var; Antalya bölgesinde ısıtma maliyetlerini analiz ettik. 

Son 45 yıldaki Antalya’nın ortalama sıcaklık değerlerini aldık, buna göre Antalya bölgesinde 

asgari 1.460 saatlik ısıtma ihtiyacı olduğunu bulduk. Bu ısıtma periyodu süresince farklı 

enerji kaynakları ile ne kadar yakıt tüketildiğini tespit ettik. Buna göre; kömür eğer %70 

verimlilik ile yakılır ise Antalya bölgesinde sezon boyunca 5,8 TL/m² bir maliyet çıkmaktadır. 

Ancak şu an Antalya ve Mersin’de mevcut seralarda ısıtma maliyetinin 11 ya da 12 TL/m²  

olduğu görülmektedir. Normalde 5,8 TL/m² olması gerekirken iken Antalya ve Mersin’de 

neden 11-12 TL/m² lirayı buluyoruz? Bunun cevabı verimsiz kazan kullanımı, yanlış malzeme 

kullanımı ve bilinçsiz kullanımdan dolayıdır. 

Bu incelemede sadece geleneksel tek kazanda bir 5,8 TL/m² gibi bir kömür maliyeti 

gördük, eğer kümelenmeyi yapabilirsek ve kümelenme sayesinde akışkan yatak kazanlara 

dönük toz kömür yakar isek bu rakamın 1,7 TL/m² liraya düştüğünü görüyoruz. Oysa 

jeotermal enerjiyi toplu şekilde dağıtan Afyon’daki bir sera işletmesinin maliyetine 

baktığımızda, 1,6 TL/m²  aldığını görüyoruz, oysa toz kömür yaksak 1,7 TL/m²  nerdeyse 

jeotermale eşdeğer bir enerji kaynağı olduğunu göreceğiz.  

Niçin kümelenme diyoruz? Toz kömür dediğimiz, mercimek kalınlığında bulgur 

kalınlığında kömürlere işaret etmek istiyoruz. Dolayısıyla ülkemizde son zamanda Enerji 

Bakanının da ön plana çıkardığı, kendi öz kaynaklarımıza dönelim, kendi yakıtlarımızı 

kullanalım noktasında girişimlerde olduğunu düşünürsek, bu tarz uygulamaları yönlendirmek 

ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.  

 

Seralarda biraz önce bahsettik, 11-12 TL/m²’lik ısıtma maliyeti çok yüksek, peki bu 

rakam neden kaynaklanıyor? Bir yanlış projelendirme, eksik malzeme kullanımı, yanlış 

ekipman seçimi, otomasyonun olmaması, ısı perdesinin kullanılmaması ve bunu teslim 

ettiğimiz elemanların yetersiz olması. 100 dekar serası olan bir yatırımcımız bir Ziraat 

Mühendisi çalıştırıyor, dışarıdan bir danışman alıyor fakat teknik konularda ısıtmada, 

sulamada hiç teknik eleman bulundurmuyor. Isıtma doğru yapılmadığı takdirde ısı 

maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üretim maliyetleri yükselmektedir. 

Jeotermal enerji de, günümüzün teknolojisiyle ülkemizin kullanması gereken bir enerji 

sistemi, maalesef bazı durumlarda jeotermal enerjiyi de çok yanlış kullanıyoruz. Dolayısıyla 

kaynağın enerjisini doğru tespit edemiyoruz. Isıtma projesi olmadığından dolayı yanlış 

ekipman kullanıyoruz ve kullandığımız suyun enerjisini almadan doğaya bırakıyoruz. 

Jeotermal enerji tarifinde; yenilenebilir, sürdürülebilir, çevreci bir enerji deniliyor ama 

maalesef ki ülkemizde ne yenilenebilirliği kaldı, ne sürdürülebilirliği kaldı, ne de çevreci 

oldu. Dolayısıyla jeotermal kaynakların bulunduğu soğuk bölgelerde, devlet tarafından, ısıtma 

ayrıca desteklenmelidir. Fakat jeotermal enerji de olmazsa olmaz değildir. Biraz sonra 

jeotermalde de yapılan yanlışlıkları ve gereksizlikleri anlatacağım.  

 Kazan İle Isıtılan Seralarda

  Yaşanan Isıtma Sorunların Sebepleri

 
 Isıtma projesinin olmaması 
 Küçük kazan kapasitesi 
 Verimsiz yakıt kullanılması 
 Yakıtı doğru yakamamak 
 Sera içi ekipmanların yetersiz olması 

 Sera Isıtmasında Yaşanan Sorunların Sebepleri

 Yanlış projelendirme 

 Eksik malzeme kullanımı 

 Yanlış ekipman seçimi 

 Isıtma otomasyonunun olmaması 

 Ekipmanların yanlış kullanılması 

 Eğitimsiz elemanlar 

 Isı perdesi kullanılmaması 
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Tablo: Antalya Bölgesi Yakıt Karşılaştırması 
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Kazanla ısıtma yapılan seraları incelediğimizde, kullanılan kazanların ya yatırım 

maliyetinin yüksek olmasından dolayı verimsiz kazanlar kullanılmakta ya da kullanılan 

kazanların bakımının zamanında yapılmadığından enerji tüketimi çok fazla artmaktadır. Yine 

aynı durum bu kazanları kullanabilecek teknik elemanların olmaması durumunda da 

görülmektedir.  

Eğer jeotermal enerjiyi doğru kullanmaz isek kömürden daha pahalıya malolduğunu 

görüyoruz. Peki jeotermal akışkanda sıcaklık ne kadar olmalı? Optimum sıcaklık 50 derecenin 

üzerinde olmalıdır. Fakat ısıtma için 45 derece bize yeterlidir. Ancak 45 derece ekonomik 

midir? değildir, eğer bu 45 derecelik suyu bir de çok derinden çıkartıyorsanız harcadığınız 

elektrik parasına ayrıca serayı ısıtabilirsiniz, nitekim bunun örnekleri var, 45 derece ile hatta 

43 derece ile ısınan, hatta Türkiye’deki 65 kg ürün alan en verimli seranın bir seranın aylık 

elektrik gideri 65 bin liradır. Dolayısıyla jeotermal kesinlikle desteklenmeli ama sadece 

jeotermal olmazsa olmaz değildir.  

Burada önemli olan, bizim doğal kaynaklarımız çok fazla, kömürümüz çok fazla, 

soğuk bölgelerimizde jeotermalin olmadığı yerlerde de özellikle toz kömür tesislerinin 

kurulması ya da enerji santrallerinin geri dönüşleri ile ekstra yardımlar yapılarak ısıtma 

maliyetleri %50 daha aşağılara çekilebilir.  

Tabi kümelenme diyoruz, kümelenmenin gerekliliğini biraz sonra ben size şemalarla 

göstereceğim. Neden kümelenmenin üzerine basa basa söylüyoruz? Çünkü bireysel ısıtmada, 

bireysel sulamada ayrı ayrı enerji tüketimi, verimsiz tüketiminden dolayı neredeyse %70’e 

yakın enerjiyi biz çöpe atıyoruz dolayısıyla ülkemizin doğal kaynaklarını heba ediyoruz.  

Şimdi burada bir tablo var, kümelenmenin jeotermaldeki faydasını sizlere anlatmak 

için öncelikle jeotermalden bahsetmek istiyorum. Örnek olarak 5 tane sera aldım, bu seraların 

sıcak suları diyelim ki 70 derecelik bir bölgede. Çok iyi hesap edilmiş otomasyonu yapılmış, 

bir seradaki jeotermal suyun dönüş sıcaklığı 40 derece olmalı. Bütün projelerimizi buna göre 

dizayn ediyoruz.  

   

                                   
           Kazanla kümelenmeli ısıtma                                                               Kümelenme ile ortak jeotermal kaynak kullanımı    

 

                       
                           Kazanla bireysel                                                Ayrı Jeotermal Kaynak kullanımı 

 

Ama bazı seralarda aynı bölgede bakıyorsunuz 45 derece suyu atıyoruz, 48 derece 

suyu atıyoruz, atılan suyun 55 derece hatta 65 derecelere çıktığını görüyoruz. Oysa kanunen 

de bu öngörülüyor, jeotermal kaynağın mutlaka re-enjekte edilmesi gerekiyor ki bu kaynağın 

sürdürülebilir olmasını sağlayalım. Dolayısıyla her sera kendi kuyusunu kazıyor, suyunu 

çıkartıyor ve dönüş suyunu çöpe atıyor, böylece hem çevreyi kirletiyor hem de verimsiz enerji 
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kullanıyor. Çözüm ise kümelenme; mevcutta bulunan jeotermal sahaları tek elden dağıtıma 

özendirsek burada tek bir merkeze toplasak ve burada örneğin biraz önce 5 tane kuyu ile 5 

sera ısınıyordu. Burada 3 tane kuyu ile bir toplama merkezinde suyu toplayıp, dağıtıp, tekrar 

suyu alıp aynı suyu tek noktada re-enjekte edersek hem bu suyu doğru kullanmış olacağız. 

Hem sürdürülebilirliğini sağlayacağız, dönüşte de bütün enerjisini alıp doğaya geri vermiş 

olacağız.  

Aynı durum kazanlarda verim noktasında farklılık kazanıyor. Bireysel kazanlarda şu 

anda ülkemizdeki en verimli kazan %70 %75 verimle çalışıyor, dolayısıyla bu kazanların 

doğru yanmadığını hesap edersek, bazılarının verimleri %35’e kadar düşüyor. Yani %35 

verimle ile çalışan bir kazanda 100 kg kömür alıyorsak biz bunun %75’ini çöpe atıyoruz 

demektir.  

Maalesef Ülkemizde kazanla ısıtılan sera işletmelerinde ortalama verim %35 - 50 

arasındadır. 

Kazanda kümelenmenin faydası nasıl olacak? Antalya ve Mersin bölgesindeki mevcut 

ısıtma yatırımı yapamayan seraların devlet tarafından desteklenmesi ile ilgili daha önce çok 

tartışıldı. Böyle bir durumda tek bir yere merkeze akışkan yataklı, toz kömür yakan bir kazan 

koyduğumuzda, bu kazanlar 5 milyon, 10 milyon ve hatta 50 milyon kg/kaloriye kadar yani 

300 bin, 500 bin m² sera alanını tek bir noktadan ısıtılabilecek kazanlar var. bugünkü 

teknolojiyle, böyle bir sistemde %90 verimle kullanılabilme imkanı vardır. Dolayısıyla bu tür 

kazanlar, ülkemizdeki düşük verimli kömürleri de yakabilecek pozisyondadır. Tabi ki burada 

bu kazanın yeri, kömür ocaklarına olan uzaklığı tespit edilmeli, buna göre devlet yatırımcıları 

teşvik etmelidir.  

Bu sistem mevcut sera işletmelerinin rehabilitasyon projelerinde kullanılabilir. Ayrıca 

jeotermal enerjinin olmadığı, jeotermal akışkan sıcaklığının düşük olduğu, jeotermal 

akışkanın çok derinlerde olduğu ya da debisinin az olduğu durumlarda ya da tarıma uygun 

olmayan arazilerin olduğu bölgelerde bu tarz ısıtma sistemi desteklenerek sera üreticilerinin 

maliyetlerini düşürebiliriz.  

Tabi sadece jeotermal, jeotermal diyoruz, jeotermal hakikaten kullanılması gereken bir 

enerji kaynağı fakat ülkemizde biraz önce bahsettiğimiz gibi, toz kömür de kullanılabilir, son 

zamanda Dinar’da, Kütahya’da, Eskişehir bölgesinde termik santraller yapılıyor. Bu 

santrallerin dönüş baca gazı sıcaklıklarından da faydalanabiliriz. Doğalgaz santralleri hakeza 

öylesine, çöp yakıt istasyonları var artık birçok bölgede çöpler tek bir noktada toplanmaya 

başladı, bu da ayrıca doğal bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmelidir. 

Tabi bu enerjiyi neye göre seçmemiz gerekiyor? Aydın bölgesi, Nazilli bölgesi, 

Denizli bölgesi jeotermal kaynaklar bakımından çok zengin, sıcaklıklar çok yüksek, burada 

elektrik üretimi çok uygun ama elektrik ürettikten sonraki re-enjekte edilen sıcaklıklar da artık 

bir noktada kontrol edilmeli. Yine Aydın bölgesinde bir santralde geri dönüş suyunu 100 

derece olarak geri re-enjekte ediyorlar yani bunu 70 dereceye düşürülüp re-enjekte ederseniz 

orada bir 300 bin m² daha sera ısıtılabilir ve bu bedava enerji demek.  

Jeotermal kaynaklar, soğuk olan bölgelerde yazlık üretim yapıldığından dolayı sıcak 

bölgelerdeki jeotermal kaynaklar termal turizme, elektrik üretimine yönlendirilmeli ama 

soğuk bölgedeki jeotermaller ise seracılıkta kullanılmalıdır. Domates üretimini örnek verecek 

olursak, biraz önce söylediğimiz gibi, sıcak bölgelerde maliyetler bile karşılanamazken soğuk 

bölgelerde kârlılık iki misli artmaktadır. Tabi bu geri dönüşleri de etkilemektedir. Bir sera 

yatırımcısı, kendimiz de bu yıl bir sera yatırımı yaptık, bu sera yatırımı yaparken fizibilitemiz 

de üç yılda geri döneceğini öngörüyor idik ama sistemi kurduk, domatesleri almaya başladık, 

6 yılda geri döndüğünü gördük. Bazı bölgelerde çok daha uzun sürüyor. Baştan hesabın 

yapılmamasından dolayı şimdi bazı bölgelerde bunun 12 yıla kadar çıktığını görüyoruz. 

Baştaki hesap derken, birçok etken giriyor devreye, öncelikle birçok serada ısıtma projesi 

yapılmıyor. Daha önce Hollanda ve İspanya firmalarının yaptığı ısıtma tesisatlarını alıp 
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kopyalayıp yapıştırıp tesisat döşeniyor, dolayısıyla gidip bakıyoruz, önceden anlatıyoruz, 

bunun projesi şöyle olmalı, şu şekilde yapılmalı diye ama yatırım maliyeti yüksek olduğu için 

insanlar maliyetlerini azaltmak için gerektiği kadar malzeme kullanmıyorlar. Dolayısıyla 

jeotermal suyu seranın içerisinde soğutamadığınız için dışarıya da soğutmadan atıyorsunuz, 

daha sonra gidip bakıyoruz örneğin Salihli’de bir serayı incelediğimizde 85 derece jeotermal 

suları var 60 derece bu suyu kullanmadan çöpe atıyorlar. Bizi çağırdıklarında, ısıtmada 

problem yaşıyoruz, gidip bakıyorsunuz aslında suları yetiyor, tamamen projenin yanlış 

olduğundan dolayı eksik ısıtma yapıyorlar.  

Tekrar üzerine basarak söylüyorum, kömür çok pahalı bir yakıt sistemi değildir. 

Jeotermal de çok uygun bir enerji kaynağıdır ancak maalesef yanlış kullanılıyor. İlk yatırım 

maliyetleri çok yüksek olduğundan insanlar doğru yatırımı yapamıyorlar. Bakanlığımız bu 

konuda çalışmalarında jeotermal kaynakları %50 hibe veriyor fakat Müslüm Hocam çok güzel 

anlattı. Biz kendi seramızı yaparken hibeden faydalanmadık. Çünkü hibeden faydalandığınız 

zaman teşvikten faydalanamıyorsunuz. Hibe alıp da daha önce defaten biz çok söylemiştik, 5 

bin m² seralara teşvikler veriliyordu, hibeler veriliyordu. Yanlış yapıyorsunuz, bu adamları 

batıracaksınız diyorduk, maalesef birçok insan o konuda battı. Daha sonra 1,5 milyon liraya 

çıkartıldı ama özellikle KDV den faydalanamadığından dolayı, ekstra kurumlar vergisi 

çıktığından dolayı, ekstra projelendirmeler çıktığından dolayı alınan hibe yatırımcının cebinde 

kalmıyor. O yüzden bu Çalıştayın yarınki bölümünde mutlaka kümelenmenin ön plana 

çıkartılması ve ısıtmanın devlet tarafından ayrıca desteklenmesi noktasında karar alınmasını 

temenni ediyorum.  

Hepinize saygılar sunuyorum, Çalıştayın memleketimize faydalı olmasını diliyorum.  
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Örtüaltı Yetiştiriciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm ve değerli katılımcılar, hoş geldiniz, ben 

Nilüfer Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği uzman yardımcısı olarak görev yapıyorum.  

Bende sizlere, seracılıkta çalışan sağlığı ve çalışan güvenliğini ele alan örtüaltı 

yetiştiriciliğinde iş sağlığı ve güvenliği konulu bir bilgilendirme sunumu yapacağım.  

Evet, iş sağlığı ve güvenliği diyerek başladım. Nedir iş sağlığı ve güvenliği, öncelikle 

onu tanımlayalım. İş sağlığı ve güvenliği, tüm işyerlerinde çalışanların iş ile ilgili hastalıklar, 

iş ile ilgili kazalar ve meslek hastalıklarından korunmaları amacıyla yapılan bilimsel ve 

sistematik çalışmaların tümüdür aslında. 2013 yılında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 

örtüaltı yetiştiriciliğindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek amacıyla bir pilot proje 

gerçekleştirdik. Proje kapsamında Antalya İl Tarım Müdürlüğü’nün de desteğini alarak, 

yaklaşık 20 sera işletmesinde bazı saha incelemeleri yaparak, çalışanlarla görüşerek 

kimyasallar, makine, iş ekipmanları, nakliye, iç ulaşım gibi ana başlıklar halinde iş sağlığı ve 

güvenliği risklerini belirledik. Şimdi sizlerle bu projenin çıktılarını özet olarak fotoğraflarla 

paylaşmak istiyorum.  

Bu risk unsurlarını biraz detaylı irdeleyecek olursak; kullanım miktarları, çalışanlar 

üzerindeki sağlık etkileri ve sahadaki yanlış uygulamalar açısından kimyasalları, kimyasallar 

içinde de pestisitleri ilk sıraya koyabiliriz. Hepimizin de bildiği üzere örtüaltı yetiştiriciliğinde 

kimyasallara maruz kalınması; deri yolu başta olmak üzere, solunum ve sindirim yoluyla söz 

konusudur. Bu maruz kalma sonucu olarak da, akut ve kronik sağlık etkilerinin yanı sıra 

yangın ve patlama gibi riskler mevcuttur.  

Yapılan bilimsel çalışmalar pestisitlerin kanser riskinin yanı sıra alzheimer, çocuklarda 

gelişimsel bozukluklar, şeker hastalığı, parkinson hastalığı gibi kronik etkileri olduğunu da 

ortaya koymuştur ve etkiler ne yazık ki bunlarla sınırlı değildir. Pestisitlerin bazı iş kazası 

olarak da nitelendirebileceğimiz birtakım akut etkileri de vardır. 2016 gibi yakın bir tarihte 

Manisa’da bulunan bir serada, ilaçlama sonrası seranın yeterince havalandırılmaması 

nedeniyle 44 çalışanın zehirlenmesi bize seralardaki bu pestisitlerin akut etkilerini gösteren 

gerçek bir veridir.  
 

             

Nilüfer ÖZKAN 
ÇSGB, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Enstitüsü 
Müdürlüğü, 
Uzman Yardımcısı  
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Uygulamalar noktasında sahada ne tür tehlikeler var?  Kimyasallar havalandırması 

yetersiz olan ortamlarda dağınık ve düzensiz bir biçimde depolanmakta, nitrik asit gibi korozif 

bir kimyasalın devrilme düşme tehlikesi yaratacak şekilde depolanması ve kimyasalların 

etiketlenmeden bu depolarda bulundurulması depolama konusunda sahada karşılaştığımız 

belli başlı tehlikelerdir.  

Kullanım noktasında da maalesef çok önemli eksikliklerimiz var. Bunlar kimyasallar 

ve pestisitlerin sağlık etkileri ve güvenli kullanımı konusunda çalışanların yeterli bilgi sahibi 

olmaması, çalışanların bu uygulamaları günlük giysileri ile yapmaları, kişisel koruyucu 

donanım kullanmamaları ve kullandıkları ekipmanların herhangi bir koruyuculuğunun 

olmaması gibi. Örneğin sahada sıklıkla kullanılan hijyen eldivenleri ve lastik çizmeler yanlış 

bir kullanım aracıdır. Bunların herhangi bir koruyuculuğu yoktur. Pestisitlerin olumsuz sağlık 

etkilerine karşı, aynı zamanda bu kişisel koruyucu donanımların bakım, saklama ve değişimi 

konusunda birtakım eksiklikler bulunmaktadır. Yine, kimyasallarla ilgili atıklar konusunda da 

yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Kimyasal ambalajlarının sera çevresinde gelişigüzel bir 

biçimde bırakılmakta ve pestisitle karışık su çözeltilerinin su kaynakları yakınlarına ve 

çevreye bırakılarak çevre sağlığı ve çevredeki diğer canlıların sağlığı açısından da bir risk 

teşkil etmektedir. 

 

 

 
 

 

Bu risklerle mücadele etmek adına neler yapılabilir? Öncelikle 

ikame yöntemi kullanılarak bu tehlikeli kimyasallar yerine tehlikesiz 

veya daha az tehlikeli olan kimyasallar kullanılabilir. Bu noktada 

Sayın Müdürümüzün de sabah yapmış olduğu sunumda üzerinde 

önemle durduğu, gıda güvenliği açısından ortaya konulan biyolojik 

mücadele, biyoteknik mücadele çalışanların sağlığı ve güvenliği 

açısından da çok büyük önem arz etmektedir. 

Yine bu pestisitlerin maruz kalma riskini azaltacak makina ve 

ekipmanlarla birlikte uygulanması kullanım sırasında çalışan sayısının 

minimize edilmesi ve kimyasal madde miktarının en düşük seviyelerde 

tutulması ve kimyasalın kimliğini oluşturan güvenlik bilgi formlarının 

muhakkak güncel mevzuata göre hazırlanmış bir şekilde temin 

edilmesi ve çalışanlara bu formların okunması, değerlendirilmesi 

konusunda eğitim verilmesi, kimyasalların başka maddelerle etkileşim 

olmayacak şekilde yani tepkimeye girme ihtimali olan maddelerle yan 

yana depolanmaması, havalandırması olan depolarda bulundurulması, 

depolanmakta oldukları alanlara yetkisiz kişilerin, çocukların 

çevredeki diğer insanların girişlerinin engellenmesi, etiketlenmesi, 

gübre ve koruma ürünlerinin ayrı depolanması, uygulama ve depolama 

alanlarında göz duşlarının ve temizlik için diğer imkânların 

bulundurulması, acil durum iletişim numaralarının asılması önemlidir.  

Kişisel koruyucu donanım kullanımına burada özel olarak yer 

vermek istedim. Az evvel de belirttiğim gibi, maalesef pestisit 

uygulaması sırasında herhangi bir koruyuculuk özelliği olmayan 

araçlar kullanılıyor. Öncelikle güvenlik bilgi formlarına bakılarak 

kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerekiyor. Eğer güvenlik 

bilgi formlarında bu konuda, kişisel korunma konusunda yeterli bilgi 

yok ise, bu konuda bilgili Türk Standartları Enstitüsünün de 

uyumlaştırdığı standartları taşıyan koruyucu ekipmanların kullanılması 

gerekiyor. Örneğin, kimyasal risklere karşı koruyucu su geçirmez 

eldivenlerin, yine koruyucu ayakkabıların ilgili standartları taşıyan 

koruyucu ayakkabıların kullanılması gerekiyor.  
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Sahada karşılaştığımız bir diğer yanlış uygulama ise; uygulama sırasında ortamda gaz, 

toz, buhar veya püsküren tanecik şeklinde bulunan pestisitlere karşı toz maskesi kullanımı. Bu 

toz maskeleri her ne kadar ilgili gerekli standardı taşısa da pestisit uygulaması sırasında bir 

koruyuculuk sağlamıyor. Bunun için yine ilgili standartları taşıyan filtre, gaz filtreli kimyasal 

maskelerin kullanılması çok önemlidir. Doğru kişisel koruyucu donanım seçimi yapıldıktan 

sonra da bunların bakımının ve saklanmasının doğru koşullarda yapılması, pestisit ile 

kontamine olmuş kişisel koruyucu donanımların hiçbir şekilde kişilerin giysileri, özel eşyaları 

ile yan yana bulundurulmaması ve bunların pestisit depolama ve uygulama ortamlarında 

saklanmaması ve aynı zamanda doğru zamanda değiştirilmesi, bu konuda tedarikçilerden 

gerekli desteğin alınması çok önemlidir. 

Pestisitlerin uygulanması sırasında ve uygulaması sonrasında alanda gerekli uyarı 

levhalarının asılması ve belirli bir süre o alana, çalışanların girmesinin engellenmesi de 

alınması gereken belli başlı önlemler arasındadır.  

Atıkların uzaklaştırılması konusunda neler yapılabilir? Kutu ve ambalajlar üçlü 

yıkama metodu ile temizlenip yine bu pestisit kutu ve ambalajları için özel olarak ayrılmış 

geri dönüşüm kutularına bırakılmalı, yine atıkların uzaklaştırılması ve imhasında da yine 

mümkün olabildiğince çevre sağlığı, çevredeki tüm canlıların sağlığı gözetilmelidir.  

İkinci risk unsurumuz; makinalara ve iş ekipmanları. Örtüaltı yetiştiriciliğinde, her ne 

kadar çok yoğun bir makine ve iş ekipmanı kullanımı söz konusu olmasa da var olan 

ekipmanlarla ilgili bazı riskler var. Bunlar yüksekte çalışma yapılan, makasla yükselticileri 

çevreleyen korkulukların yetersiz olması ve çalışanların yüksekten düşme tehlikesinin 

bulunmasıdır. Makasla yükselticilerde çalışırken, yine makina ve iş ekipmanlarının 

koruyucularının yetersiz olması yani açıkta hareketli ve dönen aksanlarının açıkta olması 

nedeniyle, kadın çalışanların giysilerinin ya da uzuvlarını buraya kaptırma tehlikesinin 

mevcut oluşu, makina ve iş ekipmanlarının güvenli kullanım talimatlarının olmayışı da bu 

alandaki, bu konudaki başka bir tehlikedir. Bu konuda tabi makasla yükselticilere uygun 

korkulukların yapılması, makinaların döner hareketli aksanlarının uygun koruyucularla 

kapatılması, acil durdurma sistemleri, makina ve iş ekipmanları konusunda güvenli kullanım 

talimatları da yapılması gerekenler arasındadır.  

Bir başka risk unsurumuz; nakliye ve iç ulaşım konularındadır. Özellikle büyük, 

kurumsal yapıdaki sera işletmelerinde yaygın olarak kullanılan ve aslında tüm seralarda 

kullanılan traktör ve nakliye kamyonlarıyla ilgili birtakım riskler bulunmaktadır. Traktörün 

kuyruk miline, çalışanların uzvunun ya da giysilerinin kaptırılması, her ne kadar açık tarlada 

daha çok karşılaşılan bir kaza türü olsa da sera çevresinde de traktörlerin kullanılması 

nedeniyle maalesef devam eden bir risktir. Bu konuda, traktörlerdeki kuyruk milinin 

kapatılması, forklift kullanımı esnasında da araç ve yaya trafiğinin uygun işaretlemelerle 

ayrılmış olması, bu tip araçların ehliyeti olan çalışanlara kullandırılması, çalışanların güvenli 

araç kullanımı konusunda, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirilmesi, yine sera 

çevresinde kör nokta ve keskin dönüş bulunan alanlarda aynaların kullandırılması ve 

traktörlerdeki güvenlik kabinleri alınabilecek önlemler arasındadır.  
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Seralardaki bir başka tehlikemiz; yüksekte çalışma ve yüksekte çalışma neticesinde 

ortaya çıkabilecek yüksekten düşme tehlikesidir. Özellikle bakım ve onarım amaçlı, seraların 

üzerine çıkılması, gölge tozu uygulaması ve gölgeleme materyallerinin serimi sırasında bir 

yüksekten düşme tehlikesi mevcuttur. 

 

                      
 

Bu konuda bir diğer tehlike kaynağı ise; seralarda yaygın olarak kullanılan 

merdivenlerin uygun standartlarda ve yapıda olmamasıdır. Bu konuda neler yapılabilir? 

Bakım, onarım işleri, gölge tozu, gölgeleme materyalleri serim işleri tabi ki mümkün 

olabildiğince bu konuda uzman olan firmalara yaptırılmalı fakat bu anlamda taşeron firmanın 

çalıştırmış olduğu kişilerin iş sağlığı ve güvenliğini sağladığının da denetlenmesi gerekiyor. 

Yüksekte çalışırken emniyet kemeri, baret, gerekli durumlarda güvenlik şeridi kullanılması ve 

doğru standartlarda merdivenlerin seçilmesi, merdivenlerin kaymayacak düz bir zeminde 

sabitlenmesi, ulaşılacağı platformun belli bir seviyede geçmesi, merdiven basamaklarının 

hasarsız ve düzgün olması önemlidir.  

Termal konfor ile ilgili birtakım sıkıntılar bulunmaktadır. Termal konfor derken neyi 

söylüyoruz? Genel anlamda çalışanların sıcaklık, hava akımı, nem gibi birtakım iklim 

koşulları karşısında kendilerini rahat hissetmeleri termal konforu ifade eder. Kıyı seracılığında 

çalışma dönemi her ne kadar Haziran ayı ile birlikte bitse de ve çalışma saatleri günün 

mümkün olabildiğince serin saatlerine denk gelecek şekilde ayarlansa da, uluslararası çalışma 

örgütünün ısı, stres indeksine göre, seralardaki sıcaklık ve nem seviyeleri zaman zaman ısıya 

bağlı bitkinlik ve ısı çarpması ile sonuçlanabilmektedir. Yine sıcaklıkla ilgili; deri hassasiyeti, 

sıcaklık krampları ve bunların da bir sonucu olarak çalışanlarda konsantrasyon kaybı ve iş 

kazaları ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda da, mümkün olabildiğince çalışma saatlerinin, 

çalışma zamanlarının uygun bir biçimde planlanması, çalışanlara yazlık, açık renkli ve ince 

kumaşlardan dikilmiş iç giysilerinin temin edilmesi, ulaşabilecekleri noktalarda içilebilir, 

temiz su sağlanması, periyodik dinlenme molalarının verilmesi ve dinlenebilecekleri serin 

mekânların sağlanması önemlidir. 

Yaptığımız saha incelemelerinde çalışanların daha çok sırt ağrısı, bel ağrısı gibi sağlık 

şikâyetleri olduğunu gördük. Bunlarda şikâyetler eğilme, çömelme, yükseğe uzanma ya da 

uzun süre tekrarlayan hareketlerin uzun süre devam etmesinden kaynaklanıyor. Bu alanda 

neler yapılabilir? Mümkün olabildiğince yüklerin taşınması, transpalet ya da ayarlanabilir el 

arabaları ile gerçekleştirilebilir. Ayrıca taşınacak yüklerin ağırlıklarının azaltılması, 
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tekrarlayan hareketlerin bulunduğu işlerde dinlenme sürelerinin ayarlanması bu işleri yapan 

çalışanlar arasında rotasyon, iş değişiminin yapılması ve çalışanlara elle taşıma, fiziksel 

egzersiz ve doğru vücut duruşları konusunda eğitimler verilmesi olarak sıralayabiliriz.  

Bir başka risk unsurumuz, acil durumlardır. Seralarda özellikle Antalya, Mersin 

bölgesindeki seralardaki maalesef en büyük acil durum tehlikesi, sel baskınlarına seraların 

hazırlıksız yakalanması ve gölgeleme materyallerinin de yanıcı özellikte olması nedeniyle 

yangın riski mevcut olmasıdır. Bu konuda acil durum senaryolarının hazırlanması çok önemli 

yani sel baskını ve yangın için acil durum senaryolarının hazırlanması ve bu acil durum 

senaryolarının uygun olarak önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması, müdahale ve tahliye 

yöntemlerini içeren süreç şemalarının ve tahliye planlarının hazırlanması, işletme içinde acil 

durum ekipmanlarının hazır olarak bulundurulması, çalışanlara acil durum eğitimleri 

verilmesi ve tatbikatların yapılması önemli noktalardır.  
 

 
 

Elektrikle ilgili de birtakım riskler var. Kapağı ıslak çalışma ortamları olan seralardaki 

kapağı açık olan kilitlenmemiş olan elektrik panoları ya da izole edilmemiş, hasarlı 

ekipmanların kablolarının ıslak zeminlere teması neticesinde elektrik çarpması ve elektrik 

kontağı gibi birtakım tehlikeler mevcut. Bu konuda, elektrik panolarının kilitli bir dolap 

içerisinde bulunması ve yetkisiz kişilerin erişimine engellenmesi, işaretlenmesi, kabloların 

düzensiz ve tehlikeli bir şekilde zeminde bulundurulmaması, elektrik ile ilgili işlerin yetkili ve 

uzman kişilere yaptırılması ve elektrik tesisatının düzenli bakımının yapılması, makina 

topraklamaları bu açıdan çok önem kazanmaktadır.  

Seralardaki belli başlı risk unsurlarından bahsettikten sonra, şimdi devlet tarafından ya 

da kurumsal sera işletmelerinde işveren tarafından bu önlemler, her ne kadar alınmaya 

çalışılsa da çalışanlar bu çabalara dahil edilmediği sürece, çalışanlar bu çabalara destek 

vermediği sürece iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda başarıya ulaşmamız mümkün 

değildir. Bildiğiniz üzere 2012 yılında “İş Sağlığı Güvenliği Kanunu” yürürlüğe girdi. 

Kurumsal sera işletmeleri bu kanun kapsamında mevzuatın getirdiği yükümlülükleri 

biliyorlar, iş sağlığı güvenliği profesyonellerinden hizmet aldıkları için de iş sağlığı güvenliği 

konusunda iyi durumdalar. Maalesef sektörün önemli bir kısmını oluşturan aile işletmeleri bu 

kanun kapsamı dışında kaldı. Bu konuda da bu işletmelerde güvenlik kültürünün oluşması 

açısından da Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün ve Gıda Tarım Hayvancılık 

Bakanlığının ortaklaşacağı yürüteceği tarımsal yayım faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve 

gerçekleştireceğimiz ortak projelerin önemini vurgulamak istiyorum.  

Yeri ve zamanı gelmişken, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2017 yılında aktif olarak 

başlayacak bir projeden bahsetmek istiyorum. 12 örtüaltı işletmesinde sağlık taraması, 

kimyasal faktörlerin ölçümü, pestisitler gibi kimyasallara maruz kalma, çalışanların ölümü, 

işyerlerinde aydınlatma, sıcaklık, nem, gürültü gibi fiziksel faktörlerin ölçümü, risk 

envanterlerinin çıkarılması yani risk iş yerindeki risklerin belirlenmesi ve kişisel koruyucu 

donanımlarının uygunluğunun incelenmesi yanında eğitimlerin yapılacağı bir proje 

başlatılacak. Projenin iletişim bilgileri yansıda görüldüğü gibidir ve önümüzdeki hafta 28 

Aralık’ta bir tanıtım toplantısı düzenlenip sonrasında bu konuyla ilgili olarak gönüllü olan 

işletmelerden başvuru alınacak. Bu proje neticesinde sektörün gerçek profiline ulaşılması, 

sektörde iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması hedefleniyor.  

Ben dinlediğiniz için ve davetiniz için çok teşekkür ediyorum.  
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Seralarda Isıtma Tekniği ve Kazanların Verimli Kullanılması 

Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, diğer devlet erkânı yetkili Müdürlerim, 

Sayın basın görevlileri ve Saygıdeğer misafirlerimiz.  Biz Ankara’da İvedik Organize Sanayi 

Bölgesinde 36 yıldır basınçlı kaplar konusunda ısıtma teknolojisi üzerine endüstriyel imalatı 

yapan bir kuruluşuz. Şimdi bugüne kadar inanır mısınız serayı altından da yapsanız, gümüşten 

de yapsanız bu seranın başındaki lokomotif ısıtmadır ve ben bu konuda bugüne kadar bütün 

müşterilerimle hep sıkıntı yaşadım. Müşteriye fikrimi anlatırken anlamış gibi oluyor, her 

sektörde üçkâğıt var. (açıkça konuşacağım burada dobra dobra, içimi dökmek istiyorum 

çünkü) Kalorifer kazanı satıyor, kardeşim onunki de 5 milyon diyor, hayır değil diyorum. 

Şimdi onun bilgilerini aktaracağım size.  

Bu konu çok önemli. Batan firmalar, ısıtma sektöründe çok kömür yaktığı için 

zayiatının fazla olması nedeniyle para kazanamayan insanlardır ve neticede hüsrana 

uğruyorlar. Bugünkü konumu da ve bundan sonraki gelecek konumda da, nasıl bu sektörü 

daha ileri götürebiliriz onu da konuşacağız ve bu arada konuşmalarımı yurtiçi ve yurt dışına 

hitap eden kazan sistemlerinde de dikkate nazar alacağım. Çünkü bizim bir ayağımız da yurt 

dışındadır. Türk mallarının kötü olduğu anlamında bir imaj var, Türk mallarını satamıyoruz. 

Kısa bir anektod anlatayım; Bakü’de bir firmaya kazan satmaya gittiğimizde “ben Türk malı 

almıyorum” dedi. “Niye?” dedim, “Çok yakıyor” dedi. Bizim arkadaşlarımız geçmişte, burada 

doğalgaz ucuz, bu nedenle ucuz kazanlar verelim mantığı ile satmışlardı. Ama şimdi öyle 

değil, bütün ülkelerde gaz fiyatları arttı, artık dünyada enerji pahalandı. Netice itibariyle çok 

yakıyor diye Türk malı almıyor adam. Dedim ya benimki de Hollanda Krone ile aynı, ben 

Avrupa’da Hollanda Krone ile yarışıyorum. “Benimki de bu”, “yok” dedi “almıyorum Türk 

malı”, “ne aldın?” dedim sende ne var diye baktığımda, bir firmanın karşı basınçlı 

kazanlarından almış. İsmini, söyleyemeyeceğim ucuz olduğu için vatandaş bu ucuz kazanı 

alıyor, Türkiye’de de durum aynı. Türkiye’de de benim verdiğim fiyatın yanında diğer firma 

ucuz kazan veriyor. Şimdi burada, Allah kısmet ederse bundan sonraki sunumlarımda 

bunların arasındaki farkları detayları sizlere izah etmek istiyorum. Çünkü ısıtma seranın kalbi, 

ne kadar az yakıt yakarsak insanları o kadar çok mutlu edeceğimize inanıyorum. 

                   
          Resim: Silindirik Skoç Tipi (3 geçişli) kazanlar                        Karşı Basınçlı (2 Geçişli) kazanlar 

Osman YEŞİLYURT 
Yeşilyurtlar Makine, Isı 
Cihazları Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
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Şimdi kazanlarımız yakıtlarına göre; sıvı gaz yakıtlı ve katı yakıtlı kazanlar olarak 

ayrılmaktadır. Görmüş olduğunuz Silindirik skoç tipi kazanlardır ve bunlar krone kazanlar ile 

eşdeğerdir, kapasitif değerleri, ebatları, metrekareleri yurt dışında üretilen bu tür kazanlarla 

aynı özelliktedir. Bu kazanlar TS 497 Türk Standartlarına sahiptir. Bir de karşı basınçlı, iki 

geçişli kazan dediğimiz bir kazan modeli var. Bu kazan, ucuz ama çok yakıt yakan, Amerikan 

tipi bir kazandır. Satarken vatandaş aynı kalori kazanlardan bahsediyoruz, karşılaştırırken 

aynı kalori ile karşılaştırıyoruz dikkat edin. Bunu ucuz alıyor, bu sefer çok yakıt yakıyor, 

aman Allah yandım diyor, bu sefer kazanı değiştirmeye kalkıyor. Ancak şimdi bu iki kazanın 

kapasitif değerlerini karşılaştırdığımızda; örneğin 5 milyon kalorilik bir kazanda ısıtma 

yüzeyi; silindirik skoç kazanda 200 m², prizmatik karşı basınçlı kazanda ise 125 m²’dir. Ama 

kalorileri aynıdır. Silindirik skoç tipi kazanın boş ağırlığı 12,5 ton, karşı basınçlı kazanın ise 9 

ton 350 kg’dır. Silindirik kazanın TSE’nin test laboratuvarında elde edilen verim değeri %92, 

prizmatik kazanda ise %75’dir. Peki, şimdi fiyatına bakıyorsunuz tabi 12,5 ton ağırlığındaki 

bir metalin imalatı 75 bin lira, 9 ton 350 kilonun maliyeti de 56.250 lira. Tabi ki ucuzu alıyor 

vatandaş, ama 5 milyon kalori veriyor kardeşim diyor. Şimdi baktığımızda %34-35’ler 

arasında bir verim farkına rağmen fiyat ucuzluğu var. Fakat bir sezonda bu yakmış olduğu 

değere baktığımızda; iki geçişli kazan 5 milyon kalorilik bir değerde 300 bin m
3
 gaz 

kullanımında %92 ile %75 arasındaki verimi çıkarttığımızda 51 bin m
3
 gaz fazladan yakmış 

oluyor. Kazanın fiyat farklı 18 bin 750 lira iken, gazın fiyatının 1 lira olduğu düşünülünce 51 

binde 51 bin lira zarar etmiş olduğunu göreceklerdir. Yani bu kazanlar kapıya konacak kazan 

değil, kesinlikle hiçbir arkadaşımız yurt dışına imalat yaparken karşı basınçlı, iki geçişli kazan 

kesinlikle almasınlar ve vermesinler. Adımız kötüye çıkıyor. Dünyanın her yerde enerji 

parayla. Tasarruf devrindeyiz artık, her tarafta böyle.  

Şimdi, bu silindirik kazanlara geçmeden karbondioksit dozlama ile ilgili kısa bir bilgi 

de vermek istiyorum. Türkiye’de kazan imalatı yapan firma olarak karbondioksit dozlama 

yapan firmamız yok. Ama şükürler olsun, bilginiz olsun yurt dışındaki yatırım yapan 

arkadaşlarımız için, karbondioksit dozlama sistemimiz var. Bunun için de gerekli olan sistem 

bir mikro işlemci brülör ikincisi lamtek dediğimiz dozlama sisteminin beyni, üçüncüsü yanma 

sistemi; yani baca analizi ve baca sensörleridir. Dolayısıyla buradaki ideal yanma neticesinde 

elde edilen karbondioksit sera içine salınımı yapılıyor. Buffer tanklarında ise elde edilen sıcak 

su gündüz saatlerinde stoklanıyor. Bu yurt dışı için konuştuğumuz bir durum. Buffer 

tanklarını bir de Türkiye’de Ege’de bir firma, termal su stoklamasında kullanmaktadır.  

Şimdi, kazan seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli? Katı yakıtlı kazanlarda; kazanın 

ısı kapasitesini, ısıtma yüzeyini ve standartlara uygunluğunu belirten metal etiket olmalıdır. 

Kazan üzerindeki bu metal etiket, kazanla ilgili standardın belirlemiş olduğu bir belgedir. 

Örneğin kazanın kapasitesi 5 milyon kg/kalori yazarken, altında ısıtma yüzeyi de yazması 

lazım, (örneğin 500 m² gibi), bu ısıtma yüzeyi alevle suyun temas ettiği yüzeylerin toplamıdır. 

Eğer siz bunu 500 m² değil de 350 m² yaptığınızda bu kazan benim nezdimde 3.5 milyon 

kg/kalori’lik bir değere sahip oluyor. Piyasada şu anda bununla karşılaşıyoruz. Firma 5 

milyon kalori diyor ama verdiği 350 m².  Yani aslında 3 milyon 500 bin kalorilik kazan 

veriyor. Bunun TSE’de yeri yok. Bu kazanların verim raporları yok, piyasada bundan dolayı 

insanlara ucuz kazan alıyor ve olumsuzluklarla karşılaşıyor.  

Bir de firmaların TSE belgeleri, ISO’ları, CE’leri, sertifikaları olması lazım. Hatta 

kaynakçıların dahi sertifikaları olması gerekiyor. Bunu firmaların istemesi lazım. Resmi iş 

yaparken ihaleye girerken dosyanın içinde istenen belgeler bunlar ama vatandaş kazan alırken 

dünyanın parasını verirken hiç bir şeyi sorgulamıyor, bunların sorgulanması lazım. “kazan 

sacının ne olması lazım, kazan sacı nedir?” bunları bilmesi lazım. Ondan sonra bir de en 

önemli şey, seralarda kazanların yedekli sistem olması gerekiyor, kazanın bir tanesinde arıza 

olduğunda gece servis bulamazsınız ve gece seradaki ürünler donar. Onun için de bütün 

yapılan sistemlerde çift kazan sistemi ile kurulum yapılması gerekmektedir. Bunu da tek 
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kazanda iki tane 2,5 milyon veya kazan içindeki yama hücresini çift yaparak 

gerçekleştirebilirsiniz. Bu bizim temel prensibimiz.  

Kazan alırken verimini sorduktan sonra bir de firmanın referansını da soracaksın 

“nerede var kazanın, sezonda kaç ton kömür yakıyor?” diye bunları da sormak gerekiyor. Bu 

çok önemli bir şey. Geçmişi olan bir mal alacaksın ki gelecekte de rahat edesin.  

Bir de kazan aldıktan sonra bu iş bitmiyor. Kazan yakacak ateşçilerin, belgeli ve 

yetkin kişiler olması gerekiyor. Bununla birlikte kazanın aylık periyodik temizliğinin düzenli 

olarak yapılması gerekir. Aksi takdirde yakıtın %20’si kirli kazanda bacaya gider.  

Şimdi bir adım daha öne geçerek size üç geçişli (refrakterli) kazanlardan 

bahsedeceğim. Refrakterli kazanlar; içi refrakter kaplı, tam yanma sağlanan, hidrolik ileri 

ritimli, tam otomatik, çift yanma hücreli, birisinde arıza olduğunda diğeri devam edecek bir 

sistemdir. Bunu da şuradan kopya çekmiş olduk, dedik ki Allah niye iki göz vermiş insana, 

tek de olabilirdi. Ama çift vermiş. Bu çerçevede önemli şeylerin yedeklenmesi gerektiğine 

inandık. İthal kömürlerde %5 kül, verim %82-83 seviyesindedir. Dikkatinizi çekerim, biraz 

önce kömürlü kazanlarda % 60-65 verimlerden bahsediyorduk. Bu kazanların yanma 

hücresinde kömür 800 derecede yanıyor, diğer kazanlarda 300 derecede yanar. 300 derecede 

yanarken gazların birçoğu yanmaz gider ama 800 derecede olduğu zaman oksijenle yanma 

tam sağlanır.  

 
 

 

Şimdi yanma sistemini bizim üç geçişli kazanlarda 

yanma hücresinde gördüğünüz gibi basamak basamak aşağı 

inerken refraktör önünde bir engel vardır, alev yanarken 

üzerine oksijen veririz, engele çarpar geri döner yani turbo 

sistemi sağlarız. Tam otomatik refraktörlü kazanlarda hiç el 

değmeden, PLC kontrolle çalışan, eleman istemeyen bir 

ortamda kendi kendini çalıştırmakta turbo sistemle yanmayı 

tam sağlayarak alttan tam yanmış kahverengi bir kül olarak 

dışarı otomatik olarak atılmaktadır. Bu kazanda yanmanın tam 

sağlanmasıyla, ithal kömürlerde %5 cüruf oranına gerilerken, 

verim %82-83 seviyelerine çıkmaktadır.  
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Şimdi bu konu ile ilgili size Antalya şartlarında Serik’te, canlı örnek vereceğim. 

Serik’te bir firmanın serasında, yıllık 12 ton/da kömür yakılmaktadır. Bu kömürün 600 TL/ton 

maliyetini düşünürsek, şu günkü dolar üzerinden bir dekara 7 bin 200 lira arkadaşlar. Bunu 

kalori hesabına geçtiğimizde 7.000x12.000 =84 milyon Kcal toplam değeri ortaya 

çıkmaktadır. Dönelim şimdi kendi memleketimizdeki kömürlere, memleketimiz kömür 

cenneti, enerjinin üzerinde oturuyoruz, biraz önceki arkadaşlarım da bahsettiği gibi, bu 

değerleri yerli değerlere kıstasla karşılaştırırsak yerli 3 milyon Kcal/kg kömürümüzü ele 

alırsak, 84 milyon/3.000=28 ton toz kömür yakmak gerekiyor.  Bu kazanlarda toz kömürde 

yakıyor, her cins ve kaloride kömür de yakıyor. Çünkü PLC kontrolünün ve kalorifik 

kontrolün ayarları var. Burada maliyetimiz, 4.200 liraya düşüyor. Daha başka ne istiyorsunuz, 

ısıtma olarak benden ne istersiniz başka soruyorum ben size? Yani bir dönümde 4.200 lira 

yakarsak yeter mi size arkadaşlar? Yanma teknolojisi bu, biz bu işin her yerinde varız ama 

ben bu meramımı hiçbir zaman böyle bir topluluğu bulup anlatamadım ve ne yazık ki seracı 

arkadaşlarımız ucuz kazanlar aldı gitti ve hepsi battı.  

Şimdi eğer isterseniz derneğin kanalı ile ücretsiz danışmanlık yapabiliriz. Dikkat edin 

kötü kazanlarınızı atıp da eğer yeni kazan koyduğunuzda altı ayda amorti ediyor. Şu anda 

kullandığınız kazanların hepsini kapının önüne koymanız lazım. Hurdacıya satmanız lazım. 

Niye? Üç-dört ayda zaten amorti edecek bu yeni kazan. Bir de Çevre Bakanlığına, çevremize 

uygun bir sistem bu, yani çevreci bir kazan, emisyon değerleri tutan bir kazan, artık siyah 

duman olmuyor.  

Şimdi, bu kömür, doğalgaz karşılaştırmasında da zaten bir lobi var. Doğalgaz lobisi 

Türkiye’de, bütün değerlerimizde hesaplar yapılırken kömürü 65 verimli alırlar, doğalgazı işte 

üst ısılı değerden alırlar, derler ki işte, efendime söyleyeyim, doğalgaz ucuz, yanlış, bana göre 

sen bu kömürü tam yakarsan şu andaki değerlerden baktığımızda bu değerler %38 kömürün 

daha ucuz olduğunu gösteriyor.  

Sayın Müsteşarım, memleketimiz kömür memleketi, kömürün üzerinde oturuyoruz. 

Arkadaşlarımın konuşmalarına aynen katılıyorum. Eğer sizler de bizim önümüzde liderlik 

yapıp da kömür konusunda memleketimizdeki değerler daha farklı boyutlara gelebilir. Çünkü 

bir sürü dernekler ve kurumlar var. Bunların vasıtası ile yerli kömür lobileri yapmak bizim 
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işimiz, yeter ki bir lider olsun, liderlik çok önemli bizim memleketimizde, siz liderlik 

yaparsanız biz dernek olarak sizin istediğiniz yolda, istediğiniz yere gideriz. Arkadaşlarımızla 

hep konuşuyoruz, hep aynı şeyleri söylüyoruz. Burada liderlik yapacak bir insana ihtiyacımız 

var bizim. Allah razı olsun, bugün bu saate kadar terk etmediniz, bizi tek tek dinlediniz, çok 

önemli şeyler bunlar Sayın Müsteşarım. 

Arkadaşlarımızla hep beraber sizi rahatsız edeceğiz ama Ankara’dayım zaten ben 

Sayın Müsteşarım, size yakınım ben, İvedik Organizenin kurucularındanım. Orada da bir 

kurumun başkanıyım.  

Onun için burada gerçekten yapılabilirliğimiz çok Allah’a şükür. Biz Avrupa’dan da 

öteyiz, mikro santral, yani kömürü istediğin şekilde yakabiliyorsun. Bunun daha ötesi yok. 

Bundan sonrasında yapacağımız çok şey var, yeter ki birlikte olalım, birlikten kuvvet 

doğduğunu gösterelim, bir yerden başlarsak hep öyle oluyor zaten, ondan sonra bu büyür 

gider.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımla.  
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İyi Uygulama Örneği (Diyadin’de Jeotermal Isıtmalı Sera)  

 

Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, değerli katılımcılar, sunuma başlamadan 

önce Ağrı İli Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ve şahsım adına hepinizi saygı ile 

selamlıyorum.  

Malum, jeotermal ısı ile yaptığımız ve ileriki zamanda ses getireceğine inandığımız 

seramız mevcut. Ama seramızdan bahsetmeden önce sizlere ilimizin arazi yapısından biraz 

bahsetmek istiyorum. İlimiz tarım arazisi 360 bin hektar, çayır ve meralarımız 542 bin hektar, 

yaylalarımız 169 bin hektar tarıma elverişsiz alanımız ise, 64 bin hektardır. Bu rakamlara 

bakacak olursak yöremiz genelde hayvancılık potansiyeli yüksek konumdadır.   

Tarım arazilerimizin dağılımına geldiğim zaman, tarla arazisi 243 bin hektar, nadasa 

bıraktığımız arazi 116 bin hektardır. Sebze arazisi 1.158 hektar ve meyve arazisi 76 hektar 

gibi çok cüzi alanlardadır. Az önce söylediğimiz gibi ilimiz büyükbaş hayvancılıkta bölgede 3 

üncü,  Türkiye’de 11 inci sırada, küçükbaşta ise, bölgede 2 nci ve Türkiye’de 4 üncü 

sıradadır. Bu da mera alanlarımızın büyüklüğünü göstermektedir.  

Jeotermal kaynak bakımından Doğu Anadolu Bölgesi %4,5 oranında bir paya sahiptir. 

Bölgemizde karasal iklim hâkimdir. Bu çerçevede, en son dış ortamda -37 
o
C olarak ölçülen 

verilere göre serada jeotermal ısıtma ile üretim yapabilmekteyiz. Bu kapsamda Doğu Anadolu 

Bölgesinde Ağrı ili Diyadin ilçesi önemli bir potansiyele sahiptir ve kıyı bölgelere nazaran kış 

aylarında seraların ısıtması zor olduğu bu bölgede jeotermal enerji sayesinde bundan kat kat 

faydalanmaktayız.  

2014 yılında AR-GE çalışmaları amacıyla Diyadin’de inşa edilen bölgedeki ilk 

jeotermal ısıtmalı sera, Davut kaplıcalarının 700 metre kuzey doğusunda yer almaktadır. 

Bölgede jeotermal akışkan 268 metre derinliğinden çıkartılmakta olup, debisi %20 lt/sn ve 

sıcaklığı 70 ve 80 
o
C arasındadır. Sera gotik tipi, plastik örtülü olup, 20 bin m²’lik bir alan 

üzerine inşa edilmiştir. Bu alanın 1.200 m²lik alanı da depolama ve idari alan, geri kalan kısmı 

ise üretim alanıdır.  

 

Baykan ARSLAN 
Ağrı İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü, 
Ziraat Mühendisi  
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Yatırım maliyetinin daha önceki katılımcıların da bahsettiği gibi, genelde ilk başta, 

gerçekten yüksek bir maliyeti vardır. Kurduğumuz sera özellikle saatte 125 km hızla esen 

rüzgara ve metrekareye 25 kg kara karşı dayanıklıdır. İleriye yönelik planlamada seramız 

bölgede kurulacak tarıma dayalı organize sanayi bölgesinin içerisinde yer alacaktır.  

Jeotermal enerjinin avantajı ile serada; dış koşulların -35 °C’nin olduğu sert karasal 

iklimde bile kaliteli üretim yapılarak başarıya ulaşılmıştır. 2015 yılında 20 dekarlık alan ilave 

edilerek 40 dekarlık alana çıkartılan sera, Doğu Anadolu Bölgesinde birinci durumdadır. Bu 

40 dekarlık alanda çalışan toplam 46 personel istihdam edilmektedir.  

 

 
 

Sera tam otomasyonlu olup, jeotermal akışkan eşanjör vasıtası ile şebeke suyu 

ısıtılarak sisteme giriş yapmaktadır. Eşanjörden çıkan jeotermal akışkan ise havuzlara, yöre 

halkının girebildiği termal havuzlara aktarılıyor yani bu şekilde herhangi hiçbir kaybımız 

olmuyor.  

Bölgemizde yapılması planlanan organize sanayi bölgesi içerisinde seralar, idari 

binalar, biyogaz tesisi, paketleme tesisi, soğuk hava deposu, sosyal tesisler, araç parkı gibi 

bölümler de olacaktır. Alt yapı çalışmalarında 80 kişilik personel grubu çalışmaktadır. Sanayi 

bölgesi içinde yer alan ve bitimini tamamladıktan sonra 20 dekarlık toplamda 45 sera 

yapılması planlanmaktadır.  

Şu an mevcut 40 dekarlık serada haftalık yaklaşık 35 ton domates üretimi 

yapılmaktadır. Üretimi yapılan domatesin başta Diyadin, Ağrı ve Türkiye’nin çeşitli 

şehirlerinde satışı gerçekleşmektedir. İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa ve özellikle son 

zamanda Azerbaycan’a ihracat yapılmaktadır.  

Seramızda iki çeşit ürünümüz vardır, Bandita tipi salkım ve şeker domatesi. Bandita 

domatesi zaten özelliklerini size anlatmama gerek yok, bilmektesiniz, orta erkenci,  sofralık 

ve ihracatta talep edilen bir üründür.  

Seramızda 40 dekarda ortalama 90-92 bin fide mevcuttur ve bu fidelerimizi de 

Antalya’dan gelmektedir.  

Yıllık üretim kapasitesi her bir 20 dekar için, yıllık 800 ve 900 ton arasında 

değişmektedir. Yurt dışı pazarına 1 ve 1,5 dolar arasında satışı yapılmakta, yurt içinde ise de 

2,5 ve 3 TL arasında satışı yapılmaktadır.  

Seranın ısıtılmasında, jeotermal kaynak kullanıldığı için 12 ay boyunca üretim 

yapılabilmektedir.  

Seracılık faaliyetinin artması, bölgenin beşeri ve ekonomik yapısının etkilediği gibi 

sosyal yapıda da dönem değişiklikleri meydana gelmektedir. Bölgeden ekonomik kaygılarla 

göç eden işgücünün ve sermayenin bölgeye yeniden yatırım yapmalarına yol açacaktır. 

Yapılacak bu yeni yatırımlar ile istihdam artacak ve bu da bölgenin önemli sorunlarından olan 

göç ve işsizliği önemli ölçüde azaltacaktır.  

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.  
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Sayın Müsteşarım, kıymetli katılımcılar ve bugün burada bu Çalıştayı hazırlayan, 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  

Tabi üretimin %90’ını ilgilendiren kısımla ilgili konuşacağım. Burada bize aktarılan 

rakamsal veriler için konuşmacı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bilmediğimiz bir sürü 

konu varmış, onları gördük, onları görünce de şuna şükrettim. Bizim durumumuz yine iyiymiş 

biraz yani m² ye 10 lira masraf yaptığımız yerde 10’un sınırına çıktık mıydı zarar ederiz diye 

düşünüyoruz. İşçiliği, fidesi, gübresi, ilacı derken bunun 10 lirayı geçmemesi lazım diye 

düşünüyorum.  

Destekleme konusunda şunu söylemek istiyorum. Desteklemeler adil olmalı, üreticinin 

tümüne hitap etmeli yani burada şu ana kadar ısıtma, ısıtma sistemleri ve sera yapımı dedik. 

Şimdi devletin desteklemelerinde ben şuna taraftarım; devlet destek verirken ürettirmek 

istediği ürünü yönlendirmek amacıyla yapmalı. Jeotermal seracılık yatırımları kırsal kalkınma 

yatırımlarının %50 hibe destek kapsamına alındı ve destek verildi. Tabi büyük yatırımların da 

jeotermal enerjinin de özellikle olmasına taraftarız. Yani yatırımınızda bir enerji kaynağını da 

değerlendiriyorsunuz ki zaten yatırımın amacı da odur, ya bir ürünü değerlendirmektir, ya var 

olan bir imkânı değerlendirmektir.  

Bizim ülkemiz bana göre dünyanın en iyi güneşine, dünyanın en güzel toprağına ve en 

güzel iklimine sahip bir yer. İlk önce var olan bu iklimi, toprağı ve güneşi değerlendirmemiz 

gerekiyor diye düşünüyorum.  

Antalya’da her sene sel, fırtına olaylardan dolayı seralar zarar görüyor. Bu kapsamda 

seraların rehabilitasyonuna destek olunduğunda özellikle küçük üreticiler ki bugün burada 

bahsettiğimiz yani kitlenin %90’ını teşkil eden kısmına destek verilip, bunların 

rehabilitasyonu yapılsa çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yine aynı şekilde öyle bir 

destek çıkartmanız lazım ki, bütün üreticilere aynı şeyi vermeleri lazım. Bu da nedir? En başta 

girdi desteklenmelidir. En büyük girdi bize göre fide. Fidenin maliyetine bakıyoruz her sene 

yükseliyor. Hastalıklara dayanıklı olsun, verimi yüksek olsun, ürün kaliteli olsun diye aşılı 

fide kullanıyoruz Fakat iki kuruş para kazanmaya başlayınca fideciler fiyat yükseltmeye 

başlıyor. Gübreye geliyorsunuz, yeni bir gübre desteklemesi çıkacaktır elbet,  Bakanlık bu 

konuyu da dile getirdi, basında da çıktı. Geliyorsunuz gübre dolara bağlı efendim yükseliyor. 

Bu girdi materyallerindeki denge sağlanırsa ve destekleme sağlanırsa bütün çiftçilere hitap 

eder, her çiftçiye aynı imkan sağlanmış olur.  

Çok teşekkür ediyorum, herkese iyi akşamlar diliyorum.  

 

 

 

 

 

Muzaffer EKİN 
Antalya 
Çiftçi  
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Milli Tarım Projesi Tanıtımı  

Sayın Başkanlarım, kıymetli akademisyenler, değerli meslektaşlarım, sevgili 

çiftçilerimiz Çalıştayımızın ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz, tüm katılımcılara aydınlık bir 

gün geçirmelerini diliyorum.  

Bana ayrılan süre içerisinde, son günlerde gerek yazılı, gerek görsel ve sosyal 

medyada çok fazla yer tutan, Sayın Başbakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat 

tanıtımını yaptığı Milli Tarım Projesi kapsamında havza bazlı üretim ve destekleme modeli ile 

ilgili bir sunum gerçekleştireceğim.  

Malumunuz içinde bulunduğumuz coğrafya Anadolu’muz birçok tarımsal ürünün 

anavatanı ve kadimden bu yana bu topraklarda kültürel anlamda tarımsal faaliyet yürütülüyor. 

Mevcut tarımsal yapımızı doğru bir şekilde kullanmak, yönetmek, desteklemek, gıda 

güvenliğimizin güçlenmesini temin etmek ve dış ticaretimizin gelişmesi açısından tarımın 

planlanması ve yönlendirilmesi büyük önem arz ediyor.  

Bu kapsamda tarımın, tarımsal faaliyetin iki temel alanı olan bitkisel üretim ve 

hayvansal üretimde üretim planlamasına geçebilmek, gıda güvenirliliğimizi sağlayabilmek, 

üretici ve fiyat dalgalanmalarını minimize edebilme adına Milli Tarım Projesi kapsamında 

havza bazlı destekleme modelini, 2017 yılından itibaren uygulamaya geçireceğiz. Milli Tarım 

Projesi dün tanıtım filminde de izlemiştik, ilk etapta iki önemli tarımsal faaliyet; hayvancılık 

ve bitkisel üretim konularında devreye alındı. Milli Tarım Projesinin uygulanmasında en 

önemli araçlarımızdan birisi, tarımsal desteklemelerdir. Bu anlamda hem hayvancılık 

tarafında, hem de bitkisel üretim tarafında proje kapsamında 2017 yılından itibaren tarımsal 

desteklemelerde bir farklılaştırmaya gidildi.  

Projenin bitkisel üretim tarafındaki ana hatlarını havza bazlı üretim ve destekleme 

modelini sizlere aktaracağım.  

Modele geçmeden önce hâlihazırda Bakanlığımızın uygulamış olduğu destekleme 

politikaları ve havza bazlı üretim modelinden biraz kısaca size bahsetmek istiyorum. Aslında 

belki olayın biraz da tarihçesini de katılımcıların anlaması açısından anlatmakta yarar var.  

2009 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 

Türkiye 30 tane büyük tarım havzasına ayrılmıştı. 30 tarım havzasında 17 tane arz açığı olan 

stratejik öneme haiz ve temel ürün niteliğindeki üründe kilogram bazında destekleme 

uygulaması yürütülmekte idi. Hâlihazırda Bakanlığımızın özellikle de bizim Bitkisel Üretim 

Genel Müdürlüğümüzün uygulamış olduğu tarımsal desteklemeler oldukça sayısı fazla ve 

karmaşık yapıdalar.  

Çiftçilerimiz, aramızda çiftçilerimiz de var, bu desteklemelerden yararlanmak için her 

bir destekleme dönemi içerisinde ayrı ayrı bizim il ve ilçe müdürlüklerine gelerek müracaat 

yapmak zorunluluğundaydılar. İlginç bir uygulamamız da vardı, müracaat zamanlarının farklı 

Nejdet ÇAYLAN 
Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü  
Tarım Havzaları Daire 
Başkanlığı  
Birim Koordinatörü 
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olması, yıl boyuna yayılması gibi değişik sebeplerden üreticilerimiz ödeme zamanlarını 

bilmiyorlardı. Yani hangi desteğin kendisine ne zaman ödeneceğini bilmiyordu. Destekler yıl 

içerisinde parça parça ödeniyordu yani bütün bir ödeme yoktu. Totalde büyük destekler 

vermemize rağmen parçalar halinde ödediğimiz için çiftçinin bir ihtiyacını karşılamada parça 

parça ödenmeden dolayı biraz sıkıntı oluyordu.  

Peki biz Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Üretim ve Destekleme Modelini 2017 yılında 

başlatacağımızı deklere ettik, amaçlarımız neler? Öncelikle stratejik ve arz açığı olan tarım 

ürünlerinin ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılamak, dışa bağımlılığımızı, ithalatımızı 

minimize etmek, hangi ürünün hangi havzada ne kadar üretileceğini belirleyebilmek. Baştan 

da söylemiştim, projenin en önemli çıktılarından birisi, üretim planlamasına geçişi temin 

etmek, bu anlamda Türkiye tarımsal faaliyet yapılan her bir ilçeyi bir havza kabul ederek 941 

havzaya ayrılmış durumda. Bu havzalarda hangi ürün hangi havzada ne kadar üreteceğini 

planlı bir üretime geçiş için belirlemek amaçlarımızdan birisidir. Projenin yer alan farklı 

uygulamalarla çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlerde kaliteyi temin etmek ve bu kaliteli 

üretimle birlikte rekabet gücünü de artırabilmek bir diğer amacımızdır. Tabi ki olmazsa 

olmazımız, tarımsal hasılamızı maksimum seviyeye çıkarabilmek ve nihayetinde planlı 

üretimi ülkemizde temin edebilmektir.  

Yeni uygulamamızda üretimle ilişkili olarak, alan bazlı destekleme sistemine 

geçeceğiz, daha önce kilogram bazında verilen 17 üründeki desteklememiz alan bazlı olarak 

uygulanmaya başlanacak, böylelikle değişik kontrol ve denetim mekanizmalarını devreye 

sokarak bunlar uydu fotoğrafları olabilir,  yersel kontroller olabilir, Bakanlığımızın yine 2017 

yılında uygulamaya sokmuş olduğu tarımsal işletme danışmanlığında görevlendirilmiş olan 

arkadaşlarımızdan yararlanmak şeklinde kontrol ve denetimin kolaylığını sağlamış olacağız.  

Başlangıçta söylemiştim, desteklerimiz biraz karmaşıktı, bu uygulama ile birlikte 

desteklerde bir sadeleştirme yoluna gidildi. Bugüne kadar Bakanlığımızca uygulanmış 

tarımsal destekleme özellikle bitkisel üretim desteklemelerinde münavebe ve su kısıtı dikkate 

alınmamıştı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından münavebenin ve mutlaka su 

varlığımızın etkin bir şekilde rantabl bir şekilde kullanılmasını teminen desteklemelerle 

münavebe ve su kısıtı da dikkate alınacak.  

Önceki uygulama dönemimizde desteklemelerimiz yıllık olarak açıklanıyordu ve yıllık 

olarak planlanıyordu, yeni modelde artık tarımsal desteklemelerimiz 3 yıllık olarak planlandı 

ve 3 yıl olarak açıklanacak.  

Bahsetmiştim, çiftçilerimiz artık yılda bir kez tek bir müracaat ile müracaatlarını 

tamamlayabilecekler.  

Yine başlangıçta bahsetmiştim, değişik dönemlerde karmaşık ödeme sistemlerimiz 

vardı. Artık çiftçilerimizin nakde en fazla ihtiyaç duyduğu Nisan, Mayıs ve Eylül, Ekim 

aylarında olmak üzere yılda iki kez tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerimize toplu olarak 

yapılacak. 21 üründe desteklenecek ürünler havza bazında belirlenmiş durumda. Hangi 

havzada hangi ürünlerin destekleneceği Bakanlığımızca yapılan çalışmada belirlendi ve 

Bakanlığımızın web sayfasında yayınlanmış durumda.  

Tabi bu modeli ortaya koyarken, bir karar destek sistemimiz vardı yani kendi Bakanlık 

kaynaklarımızla oluşturduğumuz, kendi imkânlarımızla ortaya çıkartmış olduğumuz bir model 

çıkarttık, milli tarım destekleme modelinde, bu modelde kullandığımız kriterler, arka tarafında 

bilgisayar programlarımız var. İşte 941 havza yani 941 ilçe, destekleyeceğimiz 21 ürün, bu 

ürünlere ilişkin istatistiki veriler, bu istatistiki verilere de geleceğim neler olduğunu, tek yıllık 

da değil ulaşabildiğimiz en eski veriler de dâhil olmak üzere veriler kullanıldı. 2012 yılından 

itibaren Türkiye’de tüm alanlarda yaklaşık 106 tane üründe ürün uygunluk alanlarını 

belirledik yani şu anda bizim veri tabanımızda 106 ürünün hangi bölgelerde en uygun, hangi 

bölgelerde uygun, hangi bölgelerde az uygun yetişeceğine dair bir çalışma yapıldı. Dediğim 

gibi 2012 yılında başlandı, 2015 yılında çalışma bitirildi. Bu uygunluk alanlarını da 
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modelimizin içerisine dâhil ettik. Bu uygunluk alanları CBS ortamında belirlendi daha sonra 

sayısal veriler haline çevrildi ve her ilçe düzeyinde sayısal veriler olarak sistemin içerisine 

dâhil edildi.  

Bahsetmiştim, Artık bundan sonra ekim nöbeti destekleme uygulamalarında dikkate 

alınacak, yani destekleme uygulamaları ile ekim nöbetini yönlendirmeye çalışacağız. Su 

kısıtımız dikkate alındı, şöyle ki su kısıtında da biraz açıklama yapayım. Türkiye’de tarımsal 

yeraltı suyu kısıtı anlamında Devlet Su İşleri ve Bakanlığımızca yapılmış ortak çalışmada 124 

ilçede tarımsal yeraltı su kısıtının olduğu ortaya çıkartıldı. Ancak bunların bir kısmı çok acil 

önlem alınması gereken ilçeler, bir kısmı önlem alınması gerekenler, bir kısmı da uzun vadede 

önlem alınması gereken ilçeler şeklinde üç kategoriye ayrıldı. Çok acil olarak önlem alınması 

gereken 10 il ve 47 tane ilçe belirlendi. Bu 47 tane ilçemizde çok acil olarak tarımsal yeraltı 

suyunun kullanımına ilişkin önlem alınması, birtakım tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekliliği 

ortaya çıktı. Bu çalışmaları hiçbir zaman Bakanlık merkezinde kendi başımıza yapmadık. 

Biliyorsunuz il ve ilçe teşkilatlarımız var. İl ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte çalışmaları 

yaparken gittiğimiz her ilde eğer bir üniversite varsa Ziraat Fakülteleri hocalarımızdan, aynı 

şekilde Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Geliştirmeler Genel Müdürlüğündeki ürün 

uzmanlarımızdan, yerel sivil toplum örgütlerinden, STK’lardan, çiftçilerimizden istifade 

ederek hep birlikte bu çalışmayı ortaya çıkarttık. Bütün bu verileri Bakanlık veri 

tabanlarımızda oluşturduğumuz karar destek sisteminin içerisine atarak modelimizi 

tamamladık. Evet başlangıçta 30 tane tarım havzamız vardı bunlar. 190 alt havzadan 

oluşuyordu. Ancak yönetilebilir olması anlamında bu 30 havza bizim planlamamızda 

ihtiyaçlarımızı karşılamadı. Bu anlamda gördüğünüz gibi 941 tane tarımsal faaliyet yürütülen 

ilçe, her birisi bir havza kabul edilerek 941 havza şu anda belirlenmiş durumda.  

Ürünlerimiz neler? 21 ürün grubunda yem bitkileri kendi içerisinde bir grup olarak 

kabul ettik, kendi içerisinde de 22 tane ürün var yem bitkilerinde, toplamda 43 ürünümüz, 

başlangıçta 19 üründü daha sonra patates ve soğanda bu ürünlerin içerisine dâhil edildi. 

Patates ve soğanın biliyorsunuz ülkemizde kendine has özel bir durumu var. Bazı yıllarda arz 

fazlasından dolayı ürün tarlada kalıyor, ertesi yıl çiftçilerimiz para kazanamadık diye ürünü 

ekmiyorlar. Bu seferde arz açığından dolayı ürün maksimum fiyatta satılıyor, tüketicilerimiz 

maksimum fiyatlarda ürünü temin etmek zorunda kalıyorlar. Bu arz dengesizliğini ortadan 

kaldırabilmek, planlı bir üretim yapabilmek adına sonradan iki ürünümüz patates ve soğan da 

desteklenecek ürünlerin içerisine dâhil edildi.  

Ürünleri seçerken nelere dikkat ettik? Öncelikle, ülkemiz açısından stratejik önemi 

olması gerekiyordu bu ürünlerin, arz açığı olan ürünlerimiz dikkate alındı, insan beslenmesi 

ve insan sağlığı ile birlikte hayvan beslenmesi de dikkate alınarak bu ürünler belirlendi. Bir de 

Karadeniz bölgesi gibi başka ürünlerin orada yetiştirilmesi imkânı olmadığından dolayı,  

bölgenin kendine has iklim ve toprak yapısından kaynaklanan sebeplerden dolayı çay ve 

fındık da desteklenecek ürünlerin içerisine alındı.  

Ürünler belirlenirken de, hangi havzada hangi ürünün destekleneceği belirlenirken de, 

az önce de bahsettiğim gibi bölge dinamiklerinin görüşlerinin alınması ile birlikte bölgedeki 

tarım kültürü de dikkate alındı. Ekipman varlığı da dikkate alındı. Bir örnek vermek gerekirse 

bizim Batman ilimizde pamuk yetiştirilebilecek uygun bir alan var. Batman’da pamuk 

yetiştirilebiliyor. Hem ekolojik hem de ekonomik açıdan uygun, yetiştirilmesi de gerekiyor. 

Ancak Batman’a gidip sorduğumuzda, dediler ki 10 yıldır Batman’da pamuk üretilmiyor yani 

1 dekar dahi üretilmiyor, bölge çiftçisi artık pamuk üretiminden vazgeçmiş, pamuk üretimi ve 

hasat için gerekli olan ekipman kalmamış, yetiştirebilecek çiftçi kültürü de kalmamış.  

Bu tip durumları da göz önünde tutarak havzalarda desteklenecek ürünler belirlenirken 

Batman’ın o ilçelerinde ekolojik ve ekonomik açıdan uygun olmasına rağmen yetiştirecek 

çiftçi olmamasından ve ekipman olmamasından destek dışında bırakılabiliyor ve neticede 

Batman’ın bazı ilçelerinde pamuk destek dışında bırakıldı.  
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Bu ürünlerin seçiminde, bu ürünlerin planlanmasında, hangi havzaya önerilmesinde 

istatistiki verileri dikkate aldığımızdan bahsetmiştim. Bunları hızlı geçeceğim, yansıda da var, 

burada ekim alanı, üretim miktarı, ülkemiz ihtiyacı, üretici fiyatları, dünya fiyatları, dünya 

piyasalarındaki ithalat, ihracat dengeleri gibi değişik kriterler dikkate alındı.  

İklim, toprak, topografya ve su kısıtı verilerini de sisteme atmıştık. Onları da 

söylemiştim. Burada kullanılan veri arkadaşlar yaklaşık işte 35 bin çarpı 35 bin, sadece karar 

destek sistemi içerisinde kullanılan veri yani 1 milyarın üzerinde veri birbirleriyle ilişki 

içerisinde. Her bir parametre diğer bir parametre ile ilişki içerisinde ama bunun altına 

indiğinizde sadece iklim verisi ki 30 yıllık iklim verisini kullandık burada, her bir ilçe için, 

yine toprak verileri, topografya verileri kullanıldığında milyarlarca veri var. Bu milyarlarca 

veri geliştirmiş olduğumuz bilgisayar programı içerisinde birlikte değerlendirildi ve bize 

birtakım sonuçlar verdi.  

Bahsetmiştim, ürün uygunluk alanlarını. Burada bir örnek verdik sadece işte, Çifteler 

ilçesi, Eskişehir’in Çifteler ilçesinde ürün uygunluk alanlarımız burada birtakım ürünlerde 

uygunluk alanları belirlemiştik. Su kısıtından bahsetmiştim. Evet 47 ilçemiz ilk etapta çok acil 

olarak önlem alınması gereken 47 ilçe ki işte çoğunluk Konya bölgemiz ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde GAP Bölgemiz Şanlıurfa, Mardin buralarda hepinizin malumu Konya’da 

artık yeraltı suyunun bilinçsiz bir şekilde çekilmesinden obruklar oluşmuş durumda. GAP 

bölgesinde kuyularımızdaki su derinliği 450-500 metrelere inmiş durumda. Buralardan su 

çekip bir ürünü yetiştirmek ekonomik olmuyor, çok su tüketen bitkilerin bu yüzden bu 

alanlarda üretimi azaltma adına destekleme kapsamı dışında bıraktık. Çok su tüketen bitkilere 

artık destekleme vermeyeceğiz, az su tüketen bitkilere bu bölgelerde ilave destekler vererek 

bu bölgelerde az su tüketen bitkilerin yetiştirilmesini teşvik edeceğiz.  

Münavebeyi söylemiştim, bir münavebe sistemimiz belirgin olarak şu anda her bir 

havzada net bir münavebe sistemimizi ortaya koyamadık çünkü Türkiye’nin ekolojisi ve iklim 

yapısı birçok ürünün aynı bölgede yetiştirmesine uygun ancak yerleşik birtakım münavebe 

sistemleri var, bu bilgileri de ilçelerimizden almıştık, Genel Müdürlüğümüzün ayrı bir projesi 

daha var, ilçeler bazında uygun münavebe sistemlerinin belirlenmesine yönelik bir proje, bu 

proje bittiğinde bu münavebe sistemleri de modelin içerisine dahil edilecek. Biz ilk geçiş 

döneminde şunu planladık. Bir tarım parseli üzerinde üst üste üç yıl aynı ürün yetiştirilir ise 

tek yıllık bitkiler için söylüyorum çok yıllıklarda bu tabi ki mümkün değil, bir tarım parseli 

üzerinde üç yıl üst üste aynı ürün yetiştirilirse bu ürün üçüncü yıl Bakanlığımızın uyguladığı 

desteklemelerden yararlanamayacak.  

Münavebe sistemini ilk aşamada bu şekilde uygulayacağız, bu şekilde oturtacağız her 

bir ilçe için uygun münavebe sistemleri belirlendiğinde bu üçlü olabilir, ilçeye göre 5’li 

olabilir 7’li olabilir, her bir ilçenin durumu farklı, her bir havzanın durumu farklı ama ilk 

etapta 3’lü münavebe sisteminde bir uygulama başlatacağız.  

Bahsetmiştim, yalnız başımıza bu çalışmaları yapmadık diye, burada Adana ilinde 

çiftçilerle yaptığımız toplantılar var, sadece bir fotoğrafı koydum, yine 81 ilde bütün 

ilçelerimizde telefon görüşmeleri, telekonferans görüşmeleri ile bu projede desteklenecek 

müdürlükler belirlendi, çiftçilerimizle de diyaloğa geçtik.  

Bahsettim bir karar destek sistemi oluşturulmuştu, karar destek sisteminde havzalar 

bazında ürün desenleri, mevcut durum analizleri, destek bütçesi bizim için çok önemli, 2018 

yılında çiftçilerimize ödeyeceğimiz, 12,8 milyar TL Bakanlığın destekleme bütçesi var. 

Bunun yaklaşık 7,8 milyar TL si bitkisel üretim desteklemelerini oluşturuyor. Bu 

desteklemeleri de tüm çiftçilerimizin yararlanabileceği şekilde planlamamız da bizim için 

önemliydi. Dolayısıyla destek bütçesi de model içerisinde önemli bir kriter olarak yer alıyor.  

Netice itibariyle artık hangi ürün, hangi havzada, ne kadar alanda yetiştirilmeli, bu 

yetiştiriciliğe bağlı olarak da uygun alanlarda ürünlerin yetiştirilmesini önerdiğimiz için 

ekolojik ve ekonomik anlamda çiftçilerimizin gelirlerinde tarımsal hasılada, burada özellikle 
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dikkatinizi çekmek istiyorum, tarımsal kar değil, tarımsal hasılanın maksimize edilmesine 

yönelik bir model bu. Çiftçilerimizin tarımsal hasılasının ve dolayısıyla ülkemizin tarımsal 

hasılasının artırılacağı varsayılıyor, artan tarımsal hasıla ile birlikte de sosyal refahın 

artacağını düşünüyoruz.  

Bahsetmiş olduğum, karar destek sistemimizin birkaç tane ekran ara yüzleri, bu 

görüntüyü niye koyduk, biraz sonra bir sonuç tablosu vereceğim.  

Evet, bütün yapmış olduğumuz çalışmalar aslında bu tabloyu elde etmek içindi yani 

hangi havzada hangi ürünü destekleme kapsamına alacağız? Çanakkale ilini örnek olarak 

getirdik, evet gördüğünüz gibi Çanakkale’de ilçelerinde 3 ile 8 arasında değişen sayılarda her 

bir ilçede farklı farklı desteklenecek ürün sistemi belirlendi, şunu da söyleyeyim, bu tabloda 

şu anda soğan ve patates son üç gün içerisinde netleştiği dahil değil. Ama bu ilçelerimizde 

soğan ve patatesin de desteklendiği ilçeler var.  

Bir mevcut durum ve model sonrası durumla ilgili karşılaştırma tablosu, belki biraz 

daha yaptığımız çalışmayı aydınlatabilir. Biz mevcut durumda, hâlihazırdaki destekleme 

uygulamalarımızda Tekirdağ ilinde toplamda 150 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi 

ödüyoruz. Bu 17 ürün için model devreye girdiğinde ve eğer üreticilerimiz modelin önerisi 

çerçevesinde bir üretim modeline geçerlerse, üretimlerini bu şekilde planlarlarsa Tekirdağ 

genelinde vereceğimiz destekleme 203 milyon liraya çıkacak. Halihazırda Tekirdağ ilinde 1 

milyar 243 milyon lira olan tarımsal hasıla öneri çerçevesinde bir tarımsal üretim 

gerçekleştirebilirsek yaklaşık 1.5 milyar TL ye yükselebilecek.  

Peki üreticilerimiz ne kazanacaklar? Hangi havzada hangi ürünü, kendisinin arazisinin 

bulunduğu havzada hangi ürünün destekleneceğini artık 3 yıl öncesinden biliyor olacaklar. 

Ekim öncesinde tarlaya ekime başlamadan önce, hangi ürünün desteklendiğini bilerek ekim 

yapacak, ne kadar destek alacağını bilerek ekim yapacak bunlar ekim öncesinde açıklanacak, 

belki bu sene 2017 ekilişleri için bir miktar gecikmemiz oldu ama önümüzdeki sanırım hafta 

içerisinde mevzuatla ilgili çalışmalarımızı da tamamlayacağız. Bizim tarımsal desteklemelerle 

ilgili desteklemelere karar verici bir Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulumuz var, 

kurulumuz sanırım Cuma günü toplanıyor son nihai kararı verecek.  

Yeni bir uygulama, bu da çok fazla basında yer aldı, biliyorsunuz sürekli çiftçilerin 

mazot maliyetinin yüksekliğinden bahsediliyor yani hakikaten çok önemli bir girdi kalemi 

mazot tarımsal üretimde ve malum ülkemizde de petrol ürünlerinin fiyatları oldukça yüksek. 

Milli tarım projesi kapsamında artık çiftçilerimizin tarımsal üretimde kullanmış oldukları 

mazotun yarısı Bakanlık tarafından desteklenecek. Kullanmış olduğu mazot maliyeti ne ise 

onun yarısını biz destek olarak vereceğiz.  

Biraz karmaşık bürokratik işlemlerimiz vardı, çiftçiler var aramızda, onlar belki daha 

iyi biliyorlar, bu bürokratik işlemleri de minimum seviyeye indirdik, bununla ilgili de işte 

Tebliğ çalışmalarımız şu anda başladı. Artık biraz daha az evrak yükü ile ve daha az başvuru 

ile çiftçilerimiz destekleme başvurularını yapabilecekler.  

Alan bazlı destekleme uygulamasını geçmemizle birlikte, artık desteklerden 

yararlanacak çiftçi sayısının ve alanın artacağını düşünüyoruz, karşılaştırma açısından bir 

örnek vermek istiyorum. Şu anda bizim tarımsal destekleme uygulamalarını yürüttüğümüz 

Çiftçi Kayıt Sistemi adlı bir veri tabanımız var. Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı 58 milyon 

dekar buğday alanımız var. Fark ödemesi destekleri dediğimiz, kilogram bazlı 

desteklemelerde, destekleme alabilen alan 36 milyon dekar. Yani üçte birlik bir bölümü 

desteklemeden yararlanamıyor. Alan bazlı desteklemeye geçtiğimizde, bu 58 milyon dekarın 

tamamı destekten yararlanabilecektir.  

Ülkesel olarak ne gibi kazançlarımız olacak? Eğer planladığımız şekliyle bir üretim 

yapılabilirse, desteklerle bunu yönlendirerek başarabilirsek, projenin ilk başlangıç yılında 

ülkesel tarımsal hasılada 11 milyar TL lik bir artış olacağını hesaplamış durumdayız.  
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Tabi ki biliyorsunuz bu Çalıştayın konusu olan sera dışında açık alanlarda yapılan 

yetiştiriciliklerden bahsediyoruz. Aslında serada da bir miktar var, tamamıyla doğal şartlara 

bağlı. Eğer her şey yolunda giderse Yaradan bize bir kuraklık gibi, don gibi değişik afetler 

vermez ise ve üreticilerimiz üretimini bizim planladığımız yapabilirlerse ilk başlangıç yılında 

11 milyar Türk lirası tarımsal hasılada bir artış öngörüyoruz. En önemli hedefimiz, bu ülkede 

bütün paydaşların sıklıkla şikâyet ettiği planlı üretimin yapılamaması ile ilgili. Dikkat 

ettiyseniz 21 üründen bahsettik, bu 21 ürünün şöyle bir özelliği var. Ülkemizde 24 milyon 

hektar civarında kullanılabilir tarım alanı var. Bu 24 milyon hektarlık alanın üçte ikisi bu 21 

ürün tarafından kullanılıyor ve bu 21 üründe biz eğer planlı üretimi sağlayabilirsek geri kalan 

üçte birlik alanda da planlı üretimi önümüzdeki dönemde yapabiliriz. Ancak bu geri kalan 

üçte birlik bölümde dikili alan çok fazla olduğu için mevcut dikili alanda planlı üretimi 

yapmak, planlamak biraz daha zor. Bunun için dikili alanları daha dikim öncesinde 

planlamamız lazım. Mevcut dikili alanlarda planlama yapmak zor ama bu üçte ikilik bölümü 

tamamlarsak o üçte birlik kısım önümüzdeki süreç içerisinde daha kolay olacak diye 

düşünüyoruz.  

Bahsetmiştim, su kısıtı işte münavebe gibi kriterler dikkate alarak sürdürülebilirlik ve 

ekolojik dengenin korunması adına bir çalışma bu projenin içerisinde yer alacak, projenin 

içerisinde sertifikalı tohumluk kullanımı gibi, sertifikalı fidan kullanımı gibi değişik 

uygulamalar var, bunlar birtakım desteklemelerin temel şartı haline getirildi. Bunlara bağlı 

olarak üretimde bir kalite artışı mutlaka bekliyoruz, kalite artışına bağlı olarak da piyasalarda 

uluslararası tarım piyasalarında kaliteli ürün eğer verebilirsek söz sahibi olabileceğimizi de 

öngörüyoruz.  

Milli tarım projesi havza bazlı destekleme modeli ile ilgili, belki süremi de aşmış da 

olabilirim, bilemiyorum ama bana ayrılan süre çok kısa olduğu için sizlere kısa olarak 

anlatmaya gayret ettim. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımı 

sunuyorum.  
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Seracılık Sektörüne Yönelik IPARD Destekleri  

 

Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. İsmim Derya Özen, Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumunda görev yapıyorum.  

Öncelikle ben kurumum adına IPARD nedir, kurum nasıl kurulmuştur, kısaca ve 

kurumun faaliyetlerini anlatacağım. Bu aşamada sera yatırımlarının bu program içerisinde 

nasıl yer aldığını anlatacağım.  

IPARD; Avrupa Birliğinin katılım öncesi mali yardım desteğidir.  

Bütçesi eş finansmanlı olup, AB %75’i AB katkısı, %25 Türkiye Cumhuriyeti 

katkısından oluşmaktadır.  

IPARD’ın temel hedefi AB’nin ortak tarım politikalarına uyum sağlamak ve tarımda 

ve kırsal alanda gelişmiş ve sürdürülebilirliği sağlamaktır.  

IPARD programı şu anda mevcut olarak IPARD-1 programı uygulanıyor ve 31 Aralık 

itibariyle IPARD sonlanacak ve IPARD-2’nin bütçesi kullanılmaya başlayacak. 

Kurumun kuruluş amacı; öncelikle ulusal plan, kalkınma plan, program ve stratejiler 

çerçevesinde AB’nin, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarından sağlanan katkılarla 

beraber onları da içerecek şekilde IPARD programını uygulamak amacıyla 2007 yılında 5648 

sayılı kanunla kurulmuştur. Bu kanun çerçevesinde de, idari ve mali yönden özerk bir 

kuruluştur, özel bütçesi vardır, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da ilgili kuruluşudur.  

Yapısal olarak da; kuruluşumuzda Kurum Başkanımız başta olmak üzere Merkez ve 

Taşra Teşkilatımız bulunmaktadır. Merkez teşkilatımızda, 3 ana başlıkta bulunmaktadır. Ana 

Hizmet Birimleri, Proje Yönetim Hizmetleri ve Finansman Koordinatörlüğüdür. Bir projeyi 

sunduğunuz zaman Ana Hizmet Birimlerinden sonlanmaktadır.  

IPARD programı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından iki aşamalı bir akreditasyon 

sürecinden sonra uygulamaya geçmektedir. Ülkemizde 42 ilde uygulanmaya başlanmıştır.  

Peki IPARD programının içeriği nedir? IPARD programı çok farklı sektörlere hitap 

etmektedir. Öncelikle tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi ve AB standartlarına ulaştırılması 

tedbirimiz vardır. Hayvansal üretimde örneğin, bir tarafta süt ve et üretiyorsunuz, daha sonra 

işleme ve paketleme kısmı başlıyor. Buna ilave olarak bitkisel üretimde hasat sonrası 

kayıpları azaltmak için meyve sebze işleme paketleme tesisleri var ve bir de su ürünlerini 

işleme paketleme tesisleri var.  

Daha sonra da kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ki bu da seracılığın 

içerisinde olduğu tedbirimiz. Bunun alt yapısında da, daha küçük projeler, daha kırsal alanda 

yapılmak zorunda olan projeler ve bunun içerisinde kırsal turizm, kültür balıkçılığı, IPARD-2 

ile beraber makine parkları, enerji yatırımları ve bitkisel üretim kapsamında da açık alan, 

kapalı alan olarak sera bu alanda yer almaktadır.  

Derya ÖZEN 
Tarım ve  
Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu             
Uzman 
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Peki, sera yatırımlarında aranan şartlar nelerdir? Eğer başvuru sahibi, IPARD 

programında seracılığa yatırım yapmak istiyorsa, öncelikle bu yatırımını kırsal alanda 

gerçekleştirmek zorunda.  

Bütçesi ne kadar? Şu anda IPARD-1’in bütçesi 5.000 ile 250.000 Avro ve 3 alanda 

başvurabiliyor. Süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler ve fide fidan üretimine başvurabiliyor. 

Kurulacak seranın maksimum büyüklüğü 1 hektar olmak zorunda yani 10 dekarı geçemiyor 

ve %50 oranında destek oranı var.  

Peki, IPARD-2’de bu ne oldu? IPARD-2’de bu oran biraz daha değişti. Bir önceki 

çalıştayda dile getirilen sorunlar ve talepleri programın da yazılma aşamasında çalıştaydan 

çıkan sonuçları yöneticilerimize ilettim. Alandan gelen yansımalar ve yapılan 

değerlendirmelerle beraber şu anki mevcut programımızda destek oranımız 500 bin Avro 

oldu. Destek oranımız da %65 oldu. Sera büyüklüğümüz 1 hektar olarak kaldı.  

Peki, neleri destekleyebiliyoruz? Mesela bir başvuru sahibi sera yapmak istiyor ve 

bizim programdan yararlanmak istiyor. Öncelikle neleri yapabileceğini düşünüyor. Sera 

yapmak istiyorum, evet, bütçesi bu kadar, alanı bu kadar, her şeyi belirledi ama ne alabilirim? 

Öncelikle yeni ve modern bir sera yapabilir yani mevcut bir serası varsa onu modernizasyon 

kapsamında gelip yenileyebilir ya da hiç serası yoksa yeni bir sera inşası için gelebilir. Yapım 

işleminde ne yapabiliyor? Serasını inşaat edebiliyor makine garajı yapabiliyor, depo 

yapabiliyor, idari bina yapabiliyor. Peki, makine ekipman bir de öz tüketimine yönelik enerji 

yatırımları yapabiliyor. Makine ekipmanında neler alabiliyor? Bir sera yaptı, yapım işi yaptı, 

içerisindeki bitkisel üretimi gerçekleştirebilmek için ne ihtiyacı varsa o makina ekipmanını 

alabiliyor.  

Hizmet alımı, şimdi birçoğumuz biliyoruz, bu bir komplike bir iş. Başvuru sahibi 

kendi kendine yapamayabilir, dün de bahsedildi, Hasan Hocam da bahsetti danışmanlıkla 

ilgili eğitimlerin verilmesi gerekiyor. IPARD programı diyor ki, önce bir proje sunmak 

zorundasın ve bunu hazırlamaya teknik kapasiteniz yoksa yapım işi ve uygun harcama 

miktarının ikisinin toplamının maksimum %12’si kadar bu projenin hazırlanmasında hizmet 

satın alabilirsiniz, program bunu karşılıyor. Yani dışarıdan alınan danışmanlık hizmetinin 

maksimum %12’sine kadar kısmını IPARD programı ödüyor. 

Proje görünürlüğü nedir? Yapım işi bittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 

Birliğinin katkısıdır diye bir pano hazırlanarak görünür bir yere bu pano yerleştiriliyor. 

Yatırım maksimum 24 ayda yani iki yılda yapabiliyor ama başvuru çağrı ilanlarımız 

dikkate alınarak bu süre biraz daha azaltılabiliyor, bütçenin kullanılması açısından.  

Bir sera tesisine başvurmak için, başvuru dosyası hazırlamanız gerekiyor. Başvuru 

dosyasının içerisinde; başvuru formlarınız ve ekleri, iş planınız ve teknik analiz oluyor. Yani 

nedir bunlar, başvuru formu matbu şekilde hazırlanmış, internet ortamında herkes için 

kullanıma sunulmuş bir form. Burada başvuru sahibine ait kimlik bilgileri, yatırımı ile ilgili 

bilgiler ve bazı sunması gereken bazı belgeler burada yer alıyor.  

İş planı nedir? İş planı, başvuru sahibinin yani sera yapmak isteyen, sera kurmak 

isteyen yatırımcının hayalini kağıda dökmesi, gelirlerini ve giderlerini anlatmasıdır. 

Değerlendirici bunları okuduğu zaman, mali analizi yapıldığı zaman olumlu olup olmadığına 

o iş planı ve destekleyici dokümanlar ile karar veriyor.  

Teknik proje nedir? Teknik olarak bilgilerin paylaşıldığı dokümana denilmektedir. 

Teknik projeyi yatırım yapmak istediği yerdeki il koordinatörlüğümüze teslim ediyor. İl 

koordinatörlüğünde 4 göz prensibine göre iki arkadaş belge bazlı inceliyor, daha sonra 

yerinde kontrol %100 yapılıyor, 4 kişi il koordinatörlüğünde okey dedikten sonra o işlem 

merkeze geliyor, mali analiz yapılıyor, mali analizden sonra her şey yolunda giderse seçim 

komisyonuna sunuluyor daha sonra sözleşme imzalanıp işe başlıyor, serasını kuruyor, makine 

ekipmanlarını alıyor, dokümanlarını kuruma sunup %65’lik şu anda %65 IPART-1’de 

%50’lik hibe ödemesii hemen bize sunduğu hesap bilgisine yatırılıyor.  
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Peki, bir tane sera kurdu, işlem bitti mi? Hayır. Bir çağrı döneminde bir tane sera 

projesi sunabiliyor, serası bittiği zaman yani fiziksel kapanışı yapıp ödemesini aldıktan sonra 

bir program boyunca aynı tedbirden de olabilir, farklı tedbirden de olur maksimum 4 tane 

proje sunabiliyor. Bir tarafta serasını yapar bir projede, diğer tarafta işleme paketleme YA DA 

başka bir tesis yapabilir. Birçok uygulamadan farklı fikirler gelebiliyor, özgün projeler 

çıkabiliyor. Bizim düşünemediğimizi başvuru sahibi çok güzel düşünüp farklı projelerle 

geliyor. Biz bunu kırsal turizm tedbirimizde çok fazla yaşadık, olmaz gibi görünen projeler 

hayata geçirildi.. Aynı şekilde seracılık ve arıcılığı birleştirip kombine bir proje yapanlar oldu. 

Dolayısıyla çok farklı dönüşümlerle projeler gelebiliyor.  

Biliyorsunuz kurumumuz yeni bir kurum, programımız yeni bir programdı ve 

2010’dan itibarin İPARD-1’i anlatmak için çeşitli tanıtım faaliyetleri yapıldı. Yaklaşık 7200 

tane toplantı düzenlendi. Bu toplantılara yaklaşık yine 200 bin tane katılımcı katıldı ve bu 

toplantılarla beraber 1,8 milyon adet doküman dağıtıldı. Aynı zamanda biraz önce de 

söylediğim gibi, danışmanlık hizmeti vardı ve danışman hizmetleri ilk etapta aldığımız 

projelerde sıkıntılar olunca bizim programdan sorumlu Bakanlığımızın yönetim otoritesi ile 

beraber danışmanlara da çeşitli şekillerde eğitimler verildi ki kuruma düzgün projeler gelmeye 

başladı.  

Peki, IPARD-1’de ne gibi sonuçlar elde edildi? Rakamları yaklaşık olarak 

söyleyeceğim. Sözleşmeye bağlanan projesi sayısı 10 bin 700 kadar, toplam yatırım tutarı 5,6 

milyar kadar, toplam hibe tutarı 3,3 milyar kadar, toplam ödeme yapılan tutar 1,8 milyar 

kadar ki 2015 yılında bu ödemenin 1,2 milyar olacağı tahmin ediliyordu. Destek verilen 

makine ekipman sayısı 565 bin 200 kadar, destek verilen traktör sayısı ki biz traktörü yaklaşık 

3 çağrıda verdik sadece, bitkisel üretim kapsamında verildi ve 3 çağrı boyunca verilen traktör 

sayısı 5383’tür. Bitkisel üretim yapan çiftçilerimiz tarafından traktöre aşırı bir talep vardı. 

Destek verilen kovan sayısı ki arıcılık da destek kapsamında olduğu için, yaklaşık 310 bin 

kadardır. Bütün bu projelerden sonra istihdam sağlanan kişi sayısı 44 bin 300 civarındadır. 

IPARD-1 31 Aralık 2016 itibarıyla son bulacak ve IPARD-2 uygulanmaya başlanacak. 

Bu kapsamda IPARD 1’in uygulaması boyunca yaklaşık 23 tane sera başvurusu oldu, ancak 9 

tanesi için sözleşme imzalandı, hibe desteğinden yararlanabildi.  

Burada gördüğünüz ilk desteklenen projelerimizden bir tanesidir. Süs bitkileri 

konusunda, gördüğünüz gibi ikisi de bayan, IPARD programında özellikle 302 yani kırsal 

ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde, kırsalda yapılan yatırımlarda sıralama 

kriterlerimiz var. Diyelim ki iki tane sera projesi geldi, bir tarafında eğer bayan başvuru sahibi 

varsa, 40 yaşın altındaysa ve bu işi daha önceden yapmış bir tecrübeye sahipse, bunu 

belgelendirebiliyorsa diğerine göre projesi ön sıralara geçiyor, bütçe sıralamasında diğerine 

göre bir adım önde başlıyor ve muhtemelen o destekleniyor. Bu yüzden de bayan 

çiftçilerimizin projeleri yoğunlukta oluyor, bunu da özellikle hatırlatmak istedim.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, süremin farkında olduğum için biraz hızlı 

gittim, umarım anlaşılmıştır, anlaşılmayan bir konu varsa iletişim adreslerimizi de sunumumla 

birlikte burada bırakıyorum. Teşekkür ederim.  
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Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Hibeleri Çerçevesinde Seracılık Destekleri 

 

Değerli katılımcılar, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum, saygı ile selamlıyorum. 2. 

Ulusal Seracılık Çalıştayımızın ülkemiz tarımına ve çiftçilerimize hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. Başarılı bir gün geçirdik dün, gerçekten güzel sunular yapıldı, bilgilendik, bütün 

sunu yapan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum.   

Ben de kısaca Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kırsal Kalkınma ve 

Kredilendirme Dairesi Başkanlığı olarak çiftçilerimize, üreticilerimize ne tür bir hibe desteği 

veya kredi verdiğimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Zamanı da çok fazla kullanmama 

babından bazı yansılarımızı süratli geçeceğim ama tabi ki sormak istediğiniz soru olursa biraz 

önceki sunucumuzun da bahsettiği üzere buradayız, her türlü cevaplayabildiğimiz kadar kısmı 

ile cevaplamaya çalışacağız.  

Şimdi ben dünkü edindiğim bilgiler ışığı altında bazı şeyleri açıklamak istiyorum. 

Yıllarca hem tarımsal amaçlı kalkınma kooperatiflerine sera projesi uyguladım, hem de kırsal 

kalkınma yatırımlarından değişik şekillerde ekonomik yatırımlar bölümünde seralarla ilgili 

bilgilendiğim kadarıyla bazı noktaları açıklamak istiyorum.  

Şimdi, sera konstrüksiyonu konusunda başarılı faaliyetler yürüten SERKONDER 

adında bir derneğimiz var. Yine Sera-Bir adında yetiştiricilik konusunda başarılı faaliyetler 

yürüten başka bir derneğimiz daha var. Burada daha önceki sunumlarda ısıtma makineleriyle 

ilgili kazanlarla ilgili makine mühendisi arkadaşlarımız da izah ettiler, Biz genelde projeleri 

incelerken hem mali yönden, hem destek yönü ile ilgili bölümden inceliyoruz. Mali yönden 

baktığımız zaman projenin konstrüksiyonlarına bakarız yani sağlamlığına veya rüzgâra, kara 

veyahut da kendi taşıdığı yüklere, taşıma kabiliyetine göre baktığımız gibi ayrıca bunun da 

fiyatlandırmasına da bakarız. Şimdi genelde görüyoruz, seraları 1 dekarı 40 bin TL ye 

yaparım gibi bir ifadelerle firmalar veya yükleniciler yapıyorlar. Fakat sera yapı elemanlarının 

resmi kurumlarda proje incelerken genelde projenin fiyatlandırılmasında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının birim fiyatlarını baz alırız. Şimdi ne yapıyorduk biz profillere bakıyorduk, 

örneğin L, T profiller veya kutu profiller, bunların birim fiyatları var. Onlarla ne kadar metrajı 

çıkarıyorsak o metrajla birim fiyatı çarpıp sonuçta keşif değerini buluyoruz. Ama şimdi tabi 

piyasada bunu çok fazla bilmedikleri için kabaca diyorlar ki, biz 1 dekar serayı örneğin 40 bin 

TL ye yaparız ama hangi profil kullanılacak, hangi eleman kullanılacak ve o elemanların 

özellikleri neler onu hiç kimse söylemiyor.  

Şimdi tabi ülkemizde SERKONDER gibi bir derneğin olmasını olumlu 

nitelendiriyorum. Çünkü bu tip dernekler iyi bir bilince sahip, bilgi birikimine sahip insanlar 

tarafından organize ediliyor. Sera yapı elemanlarının teknik özelliklerini ve birim fiyata 

yansıyan pozlarını da belirlemek suretiyle, sera satışını yaparlarsa belki ileride ülke dışına da 

Tahsin TÜFEKÇİ 
Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü  
Ziraat Mühendisi 
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sera satışı yapılacak büyük ihtimalle. Bunu tabi öneriyoruz onu da inşallah başarırız. Bu birim 

fiyatlar endeksine göre yapılırsa ve malzemelerin özellikleri de belirtilirse herhalde daha 

ayakları üzerine oturur diye düşünüyorum. Tabi kazan için de öyle. Dün bir kazan üreticisi 

arkadaşımız konuştu, diyor ki 5 milyon 400 bin kg/kalorilik bir kazanın değeri işte 50 bin lira 

veya 70 bin lira, başka bir kazan aynı yine 5 milyon 400 bin kg/kalorilik o da 80 bin lira, 

diyor ki işte aradaki fark, biz daha kaliteli üretiyoruz. Bu aynı kömürü biz yaktığımız 5 ton 

kömürü o 6 ton yakıyor ve o şekilde ısı değerini elde ediyor. Yani bizim kazanımız daha iyi 

diye nitelendiriyor. Biz ısı üreten kazanları değerlendirirken yine Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının birim fiyatlarına bakarak değerlendiriyoruz. Orada yoksa tabi teklif alma 

suretiyle değerlendiriyoruz. O zaman ne çıkıyor ortaya? Aynı özelliklere haiz malzemelerin 

fiyatlarının karşılaştırılması çıkıyor. Hangisi daha iyiyse tabi özellikleri aynı olan 

malzemeden ucuz olanı tabi ki tavsiye ediyoruz ve alıyoruz.  

Şimdi bu kısa açıklamadan sonra bir şey daha söyleyeyim; Sayın Hocamız dün bir 

resim gösterdi. Sera olmasa işte lahana ile brokoli yerdik. Aslında orada bir tane resim eksik, 

ben bu bölgenin insanı olduğum için bunu söylüyorum. Mesela bir muz resmi eksikti orada, 

Bunu ayrıca naçizane belirtmek istiyorum. Çünkü muz kendisine has bir üründür. Gerçekten 

Gazipaşa’dan Aydıncık’a kadar olan bölgede bu havzada muz yetişir. Her yerde muz yetişir 

aslında ama bu bölgenin muzu kendisine hastır. Yani özelliği olan bir bitkidir, kendisine 

hastır. Çoğu yerde arkadaşlarımız muzun tek yıllık olduğunu da bilmezler yani devasa bir 

kalınlığı var 30-40 cm çapında bir ağacın bir senede olup sonra yenisinin olacağını tabi 

sabredemiyorlar onlar bilemeyebilirler bir şey demiyorum ama ülkemizde muzun da hak ettiği 

yeri alması gerektiği kanısındayım.  

Şimdi biz, Kırsal Kalkınma Kredilendirme Dairesi Başkanlığı olarak yaptığımız 

işlemlerden, kırsal kalkınma çalışmalarımıza bakarsak kısaca, ulusal kaynaklı projelerin 

desteklemesini yapıyoruz. Ulusal kaynaklı projelerin dışında dış kaynaklı projeler ve Avrupa 

Birliği Projeleri var. Biraz önce Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu sunusunu yaparken 

değerli sunucumuz, Avrupa Birliği kaynaklı projelerle ilgili destekleri sundu. 39 vilayete biz 

hitap ediyoruz, IPARD 42 vilayete hitap ediyor dolayısıyla toplamına baktığımız zaman 81 

vilayete de proje bazında hibe programı uygulanıyor.  

 

 
 

Bizim uyguladığımız program, ulusal kaynaklı projelerimiz. Bunda tabi kısaca buna 

biz Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı diye nitelendiriyoruz, bu ad altında 

desteklemeler yapıyoruz. Bir de ayrıca biliyorsunuz Tarımsal Destekleme Daire 

Başkanlığımızın doğrudan gelir desteğinin dışında daha önceden vardı değişik bitki 

ürünlerine, değişik projelerinin ürünlerine destek veriliyor.  
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Ayrıca bir de düşük faizli kooperatif kredilerine 2001 yılına kadar destek veriyorduk. 

2004 yılında bunu biz bankalara devrettik, bankalar sübvansiyonlu kredi vermek suretiyle 

çiftçilerimizin ihtiyaçlarını gideriyorlar.  

Bütün destekler mevzuat çerçevesinde yapılıyor. Nedir bunlar? Tarım Kanunu başta 

olmak üzere Ulusal Kalkınma Stratejisine bakıyoruz, Kırsal Kalkınma Planı, tabi bunun 

yanında Bakanlar Kurulu Kararı ve Uluslararası İflas Anlaşması dolayısıyla, Bakanlar Kurulu 

Kararından sonra Tebliğ çıkarıyoruz. Tebliğden sonra da mevzuat gereği Uygulama Esasları 

adı altında bir mevzuat çıkarmak sureti ile çiftçilerimizin projelerini uygulamalarını 

sağlıyoruz.  

Her yıl hem Ziraat Bankası, hem de Tarım Kredi Kooperatiflerinin düşük faizli kredi 

yatırım ve işletme kredilerini kullanmasına ilişkin bir tebliğ genellikle şubat aylarında 

yayınlanıyor. Bu tebliğ kapsamında da çiftçilerimiz uygun şartlarda kredi kullanarak 

projelerini uygulamaya çalışıyorlar.  

Yine tabi ki Tarım Kanunu’nun bize verdiği yetkiler çerçevesinde çalışma 

yürütüyoruz. Resmi kurum olarak bütün mevzuatlarımız gereği Tarım Kanunu’na bağlıyız. 

Tarım Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, genelde 15, 16, 17 ve 19 uncu maddelerine göre 

işlem yapıyoruz. Kanunun 19 uncu maddesi özellikle bizimle ilgili bölüm; fark ödemesi, telafi 

edici ödemeler, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri genellikle kırsal kalkınma 

destekleridir. Burada tabi kırsalda gelirlerin arttırılması, çeşitlendirilmesi, kırsal alt yapının 

oluşturulması, tarla içi geliştirme hizmetleri, kırsaldaki insanların refah düzeyinin arttırılması 

orada daha iyi bir üretim kendilerini geçindirecek şekilde üretime teşvik edilmesi, 

makineleşmenin orada yaygınlaştırılması gibi sebeplerle tabi ki kırsal kalkınma adı altında 

desteklerimizi veriyoruz.  

Tabi bunun yanında Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı gibi diğer 

destek ve ödemelerimiz de mevcuttur.  

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programında kısaca; biz tarımsal 

üretimden ziyade, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik olarak 

yeni yatırımlar, bunun yanında tabi mevcut tesislerin de kapasitelerinin arttırılması, 

teknolojinin yenilenmesi yarım kalmış yatırımların tamamlanması dediğimiz rehabilitasyon 

anlamında destekler veriyoruz. Tabi ki tarımsal ürünlerin depolanması, çelik silo özellikle 

çelik silodan bahsediyoruz ve soğuk hava deposu. Bunların yanında tabi ki, konumuz sera 

olduğu için alternatif enerji kullanan seralara da destek veriliyor.  

Alternatif enerji kullanan üretim tesisleri ayrıca enerji kullanan üretim tesislerine, 

hayvancılık ve bitkisel ürünlü orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik 

projeleri, koyun, keçi, manda gibi hayvancılık yapan modern sabit yatırım tesislerine %50 

hibe programı vermek sureti ile destek veriyoruz. Yalnız gerekse Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu, gerekse bizim destek programımızda hayvan alımlarına destek yok, 

bunu ayrıca belirtmiş olayım.  

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenme Programı; Ekonomik Yatırımlar 

dediğimiz bölüm veya makine ekipman destekleri dediğimiz bölümün tarihçesine baktığımız 

zaman, başlangıcı 2005 yılı olarak görünüyor. 2005 yılında Köy Bazlı Katılımcı Yatırım 

Programı adı altında 16 pilot ilde başlattığımız program 2006 yılında 16’nın dışında 65 il daha 

ilave edilmek suretiyle 2009 yılından itibaren de 81 vilayette yaygınlaştırılmak sureti ile 

devam ediyor.  

Birinci dönem dediğimiz 2006-2010 dönemi; burada hem tarıma dayalı yatırımların 

desteklenmesi yani, toplu basınçlı sulama sistemleri ile ekonomik yatırım projeleri vardı ve 

makine ekipman desteklerimiz vardı. Daha sonra 2010’un sonunda bu programın birincisi tam 

bitti, bitiyor derken Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıl daha uzatıldı. Buna da 2 nci dönem 

diyoruz. Tabi ki burada, hem makine ekipmanda, hem toplu basınçlı sulamada hem de 

ekonomik yatırım projelerinde ödediğimiz hayli hibe miktarı var. Örneğin, bugüne kadar 
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toplamda 630 adet toplu basınçlı sulama sistemine ve 5.029 adet de ekonomik yatırım 

projesine olmak üzere toplam olarak 1,2 milyar TL hibe verilmiştir. 

Makine ekipman destekleri kapsamında da yaklaşık olarak, hem sulama ile birlikte 

hem de normal makine ekipman desteği ile birlikte baktığımız zaman 261 bin adet makine 

ekipmana destek verdiğimiz görülüyor. Toplam hibe tutarının da 2 milyar 357 milyon TL 

civarında olduğu görülüyor.  

Tabi bu projeler 2016 yılında da devam ediyor idi, tam 2016 yılında bitecek gözüyle 

bakılırken tekrar bir Bakanlar Kurulu kararı ve onun akabinde bir Tebliğ yayınlandı ve 81 ilde 

yine bu ekonomik yatırımların devam etmesi kararlaştırıldı. Bu sefer toplu basınçlı sulama 

sistemi değil de bireysel sulama sistemlerine yönelik proje fonu desteklenmesi bu Tebliğde 

öngörüldü.  

Yenilebilir enerji kaynaklarını kullanan seralara yine destek veriliyor. Tabi burada 

ilave olarak 2016’da 11 inci etap projeleri yayınlandı. Şu anda müracaatları devam ediyor. 

Süre uzatımından dolayı Aralık ayının sonuna kadar müracaatlar devam ediyor, proje 

kabulleri yapılıyor.  

Sonuçta burada 2016’dan sonraki programda ilave bazı projeler geliştirildi. Kırsal 

turizm bunlardan bir tanesi, bunlara hibe verilmesine başlandı. Çiftlik faaliyetlerinin 

geliştirilmesi, el sanatları ve bilişim sistemleri yine yeni proje faaliyetlerimiz konularımız 

arasında.  

Amaçlarımızı da zaten bahsettik, niçin Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme 

Programında proje uyguluyoruz, amacımız nedir? Amacımız kırsal alanda gelir düzeyini 

yükseltmek, sosyal standartları yükseltmek, girişimcilik kapasitesini arttırmak, dolayısıyla 

tarıma dayalı sanayi entegrasyonunu sağlamak, gıda güvenirliğini artırmak gibi değişik 

amaçlarımız var. Bu amaçlar ışığı altında projelerimizi devam ettiriyoruz.  

Biz tabi ki projelerimizi 81 ilde de, bazı projeler 81 ilde uygulanıyor, bazıları 39 

vilayette uygulanıyor, tabi Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 vilayette uyguluyordu, 

bizim bazı projelerimiz hem 39 hem de 42’yi de ilave ederek uygulamaya devam ediyoruz.  

Bunlardan yenilebilir enerji kaynakları kullanılan yeni seralarda 81 vilayetimize 

uygulanabiliyor tabi bizde ürün sınırlaması yok, onun için 81 vilayete yayılmış durumda.  

Burada tabi verdiğimiz proje tutarı, 2 milyon TL, biraz düşük gibi görünebiliyor, 

geçen sene 3 milyon TL imiş herhalde bu tabi bizim elimizde olan bir olay değil, bu karar 

neticesi verilen çıktı sonuçta, bunun da 1 milyon TL si hibe olarak veriliyor.  

Kimler başvurabilir ve hibe miktarı ne kadardır? Bakanlığın kayıt sistemine kayıtlı 

olan bireyler, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birlikleri başvurabilir. 

Bizde hibe miktarı %50’ye %50 şeklindedir. İstenebilir ki %60’a %70’e %80’e olabilir, 

tartışma gerektiren bir konu, en düşük verdiğimiz para genelde 1 milyon, azami de 2 milyon 

TL. Bunun da yarısı hibe şeklinde veriliyor projelerimizde.  

Nasıl müracaat ediliyor? İllere elektronik ortamda müracaat ediliyor. Değerlendirme 

de yine illere online sisteminden yapılıyor, bunlar ilin veri sistemlerinde onaylandığı ödeme 

talepleri bize geliyor, biz de ona göre ödemesini yapıyor gönderiyoruz.  

Makine ekipman desteklerimiz, makine ekipmanların ülkede yeterli seviyeye geldiği 

kanaatine varıldığından 2015-2016 yılında uygulamadan kalktı. Bu yüzden 2015-2016 

yıllarından sonra makine ekipman desteği verilmemeye başlandı. Ancak şöyle bir makine 

ekipman desteği veriliyor; proje içerisinde makine ekipman varsa proje gereği tabi ki 

verilecek onda bir sıkıntı yok. Örneğin sera projesinin içerisinde bir makine ekipman 

gerekiyorsa o makine ekipmanın seranın içerisinde proje bütünlüğü açısından gerekli olduğu 

durumda destekleniyor.  Tek başına bir makine ekipman desteği ise verilmiyor.  

Neler uygulanıyor? 42 ilin dışında bizde yine bitkisel ürünlerin işlenmesi, 

paketlenmesi, depolanması, yaş sebze, meyve, tasnif, paketleme, depolamaya yönelik, tohum 

işleme, paketleme, depolamaya yönelik, soğuk hava depoları, çelik silolar, hayvansal orijinli 
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gübreler, yine alternatif enerji kaynaklı seralarımıza, alternatif enerji üretim konularındaki 

projelere, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, tesislere, su ürünlerinin işlenmesine, 

paketlenmesine ve kırsal turizme bütün bunlara hibe desteği veriliyor.  

Alternatif enerji seralarda, yeni tesisler için tabi hibe desteği veriliyor. Burada kabaca 

bir dekara maliyet belirlenmiş, topraklı seralarda 110 TL dekar, topraksızlarda 145, topraksız 

sislemeli cam seralarda 180 TL dekar olarak fiyat belirlenmiş ve bu şekilde bir hibe desteği 

hesaplanarak veriliyor.  

Elektrik piyasasındaki lisanssız elektrik üretimine ilişkin bir yönetmelik gereği de, 

projelendirilmesi yine gündemde fakat burada yıllık ihtiyacın proje gereği, projedeki ihtiyacın 

%110’una kadar fazlası kabul edilebiliyor, diğeri de kabul edilmiyor yani daha yüzde fazla 

miktarı kabul edilmiyor.  

Jeotermal kuyu maliyeti ise hibeye esas proje tutarının da %40’ını geçmemek suretiyle 

kabul edilebiliyor.  

Bütün projelerde olduğu gibi tebliğ ve uygulama esaslarının yayınlanmasıyla bir 

sistem başlıyor yani başvurular alınıyor, değerlendiriliyor, açıklanıyor, yatırım başlıyor, 

gerçekleşiyor, raporlama yapılıyor, sonuçta proje faaliyete geçirilmesi süresi içerisindeki 

bütün bu faaliyetlere, bütün bu geçmiş zaman diliminin meydana getirdiği oluşuma biz proje 

döngüsü diyoruz.  

 

 
 

2006-2016 yıllarında ekonomik yatırımlar bölümünde alternatif enerjiyi kullanan 

seralarda 291 adet proje tamamlanmış, 80 milyon TL de hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir.  

Değerli katılımcılar, bahsetmiştik hem kırsal kalkınma yatırımlarının makine ekipman 

alımlarında hem de tarıma dayalı ekonomik yatırımlar bölümünde hibe programı çerçevesinde 

toplamda 630 toplu basınçlı sulama sistemine ayrıca uygulamadan kalkan, tarla içi sulama 

sistemine 10 bin 507, makine ekipmanla 261 bin 149 adet projeye hibe desteği verilmiştir.  

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi programında seralara baktığımız zaman; 

77 vilayete sera projesi uygulamışız, bunlardan yaklaşık 27 adeti yenilenebilir enerji kaynaklı 
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seralardır. Bu da 7353 projede 291 adet olduğu görülüyor yani %4 civarında yenilenebilir 

enerji kaynaklı seraya destek verdik.  

Başka bir projemiz var. Bu da bir hibe programı. 64. Hükümetimiz döneminde ilan 

edildi. Başbakanımız tarafından ilan edildi, genç çiftçilere 30’ar bin TL hibe programı. 2016 

bütçemiz 450 milyon TL idi. Bu proje 450 milyon TL yi 30’a böldüğümüz zaman yaklaşık 

olarak 15 bin çiftçimize hitap ediyor. Tabi ki Bakanlar Kurulu Kararı, yine mevzuat gereği 

Tebliğ çalışması yapıldı. Proje 2016 yılında uygulanmaya başlandı ve 2017 ve 2018 yıllarında 

da bu proje devam edecek. Bütçesi;  2016’da 450 bin TL idi, 2017’de 483 bin, 2018’de de 

510 bin TL olarak belirlendi. Şu anda 2016’da 30 bin TL ye kadar hibe desteği veriliyor. 

Gelecek yılda herhangi bir artış söz konusu olmadı ve yine 30 bin TL olarak devam edeceğini 

düşünüyoruz.  

 

 
 

Genç çiftçi desteğinde amaç; tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, genç çiftçilerimizin 

girişimci olmasına destek vermek, kırsaldaki genç çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek 

önemli hedeflerimiz. Onlara alternatif gelir kaynağı sunmak ve genç nüfusu kırsalda istihdam 

etmek veya göçü önlemek veya köye ters olarak göçü sağlamak şehirden köye sağlamak. 

Bunda bir hayli başarılı olduğumuzu söyleniyor yani illerimiz söylüyorlar. Şu anda İl 

Müdürlerimiz var burada belki teyit ederler etmezler bilmiyorum ama gezdiğimiz illerde bize 

bu bir hayli başarılı gözüküyor diye söylediler, tabi ki bu da bizi sevindiriyor.  

Bu projede aranan şartlar ne? Belki kulak dolgunluğu olsun diye birkaç cümle ile 

belirtelim; T.C. Vatandaşı olmak, 18-40 yaş arasında olmak, okur-yazar olmak, başvuru tarihi 

itibariyle ücretli çalışıyor olmamak yani herhangi bir yerde sigortalı çalışıyor olmamak, aynı 
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proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış olmak ana 

şartlarımızdandır. Ayrıca kırsalda oturuyor olmak yani 20 bin nüfusunun altında olan 

bölgelerde oturuyor olmak olarak sayabiliriz.  

Bu kapsamda da kırsalda sera projesi verilmektedir. Değerli katılımcılar bu kapsamda 

540 bin başvuru oldu, 430 bin başvuru kabul edildi, bunun içerisinde 15 bine indirildi. 15 

binine hibe desteği verildi. Burada sera konusuna baktığımız zaman 2.766 başvuru olmuş, 500 

civarında başvuruya sera konusunda destek sağlandı. Nitekim bu konuda Antalya bölgesinde 

çok iyi bir uygulama olduğu ve %100 başarı olduğu söyleniyor. 1.520 bitkisel üretim 

başvurusundan 568 adet örtüaltı tesisine hibe desteği verilmiştir.  

Son zamanlarda biz tabi bahsetmiştik kredi verme işini bitirdik, bu işten sonra Ziraat 

Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve 

işletme kredisi kullandırmasına ilk defa 2014 yılında başladı ve mevzuatları çerçevesinde 

çiftçilerimize kredi vermek sureti ile işlemlerini tamamlıyorlar.  

Tabi bunlarda kontrollü örtüaltı tarım adı altında kooperatifler açısından bahsediyorum 

dün diğer bölümler bahsedildi, %75 sabit yatırım, %50’de işletme sermayesinin faiz 

sübvansiyonu yapmak suretiyle maksimumda da 10 milyon TL üst limite kadar kredi vermek 

suretiyle projelerini uygulatıyorlar. 

Burada sözlerimi bitiriyorum, bu Çalıştayın ülkemiz tarımına hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim.  
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Denizbank’ın Sektöre Yönelik Kredi Uygulamaları  

Değerli katılımcılar, değerli Başkanım. Tabi burada IPARD’ın desteklerinden, 

hibelerinden, güzel projelerden, bu kadar güzel anlatılanlardan sonra Bakanlığımızın ardından 

burada bir banka olarak sunum gerçekleştireceğiz. Öncelikle, biz sadece Tarım Bankacılığına 

gönül vermiş bir grup insanız. Türkiye bankacılık sektöründe nereden nereye geldik onu biraz 

sizinle paylaşacağım. Bu iş bizim için neden önemli?  

Ben her şeyden önce 18 yıllık iş hayatımın son iki yılında tarım bankacılığı ile birebir 

ilgilenen bir insanım, Denizbank’ın satış ekibinin bir parçasıyım. Bu işi her şeyden önce bir 

sosyal sorumluluk olarak düşünüyorum ben ve bütün rekabetin de bu işe daha fazla girerek, 

rekabet artsın, rekabet arttığı zaman rekabet başarı getirir hani bu konuda da çok içtenlikle 

tecrübelerimizi veya yaşadıklarımızı paylaşmak istiyorum.  

Tabi ki burada bizim önümüzde çok büyük bir banka var, Ziraat Bankası, saygı 

duyuyoruz, gerçekten yıllarca çok büyük yatırımlar yapmış, biz de zaten bunu “nasıl daha 

ileriye götürebiliriz?” düşüncesi ile hareketinden yola çıkarak bu işi yapmaya çalışıyoruz.  

Baktığınız zaman aslında Denizbank’ın Tarım Bankacılığı ile tanışması bundan 14 

sene öncesine dayanıyor. Bu çok ilginç bir hikayedir. Bizim Sayın Genel Müdürümüz Hakan 

ATEŞ belli yerlerde anlatır. TARİŞBANK’ın artık devredilme kararı verildikten yani 

tamamen ortadan kaldırılma kararı verildikten sonra iki gün içinde son bir satın alması oluyor 

ve Denizbank tarafından tamamı; şubeleri, personeli alınarak bu hikaye başlıyor. Hikâyenin 

başlaması ise sadece 4 ürünle bunlar; üzüm, incir, pamuk ve zeytin. Sadece Batı Anadolu 

bölgesi özellikle İzmir ve etrafındaki illerimizde oluşan bir banka iken bugün 240 tane ana 

ürünü 450 tane de alt ürünü kredilendiriyoruz.  

Çok ilginç ben hatırlıyorum bundan 13 veya 14 sene önce, biz bir ürün eklediğimiz 

zaman böyle alkışlardık, birbirimizi de kutlardık yaşasın buğday da eklendi ürünümüze, 

yaşasın arpa da eklendi, yaşasın hayvancılığa da kredi vermeye başlayacağız diye, bu 

hikayeden yola çıktık.  

   

Serhan HACISÜLEYMAN 
DENİZBANK A.Ş. 
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Bugün Türkiye’nin 5 inci özel bankasıyız, yaklaşık 15 bin personelle bu sektöre hitap 

ediyoruz. 90 milyar TL’ye yakın bir kredi büyüklüğümüz yaklaşık 120 milyar TL civarında 

da bir aktif büyüklüğümüz var. 732 şube bu çok ilginç bir konu, bakın sizinle burada 

paylaşmak istiyorum. 81 ilde varız. Ancak, son zamanlarda, BDDK verilerinden de 

bakabilirsiniz sektörün şube kapattığı bir ortamda ben şimdi bugün gelmeden önce notlarıma 

baktım, inşaatı devam eden yani önümüzdeki bir iki hafta içinde açacağımız artık bütün 

lisansını aldığımız şubelerle birlikte sadece yılbaşından bugüne kadar içinde tarım bankacılığı 

yapılan 32 tane tarım şubesi açmışız ve bunlar devam ediyor. Şu anda da yaklaşık 16 tane, üst 

kurulumuza sunulmak üzere yeni şube lokasyonumuz var. Yine bunların da 16’sı birden tarım 

dâhilinde olacak.  

Örneğin ben önümüzdeki hafta açılışına gideceklerimi sayabilirim. Bakın 

lokasyonlara, bir tane büyük şehir duyamazsınız. Geçen hafta Yenikent’e açtık, Akyurt, 

Çubuk, Şereflikoçhisar, Sivrihisar, Şebinkarahisar, Göle. Yakın zamanda Sarıkamış’a açtık, 

Oltu’ya açıyoruz yani dikkat ederseniz burada hep böyle Türkiye’nin gerçekten tarımın 

ihtiyacı olan yerlerdeki şube lokasyonlarımız. Benim yanımda bugün Antalya bölgede çalışan 

bir arkadaşım var, inşallah haftaya bugün o da Gölhisar’daki şubesinin başında oturuyor 

olacak şube yöneticisi olarak, oradaki çiftçilerimize ulaşmak amacıyla.  

 

 
 

Tabii bu şubelerin hepsinde Tarım Bankacılığı yapamıyoruz. Ancak şu anda 300 

şubemizde Tarım Bankacılığı yapıyoruz. Bu önemli bir şey, çünkü Denizbank’ta Tarım 

Bankacılığı bir iş koludur, yani kendi Genel Müdür Yardımcısı ile kendi satış pazarlama ekibi 

ile yapılan bir iştir. Rakamlara bakarsanız yaklaşık 650 tane satış personeli ile bu işi 

yapıyoruz. Ama burada önemli olan bir detay var, önemli olan detay, burada gördüğünüz satış 

ekibinin %80’i Ziraat Mühendisi, bence bu Ziraat Mühendislerini yetiştiren aramızda öğretim 

üyeleri varsa onların gurur duyacağı bir şeydir. Bugün Türkiye’de bankacılık sektöründe çok 

ciddi bir şekilde bankacılık pazarından pay alan bir sektöre bir sürü ekonomist, bir sürü 

işletme, bir sürü bankacılık mezunu varken kendi yetiştirdikleri üniversite öğrencileri bankacı 

olmak üzere, çiftçinin dilinden anlayan yani çiftçinin şubeye girerken ayağı geri geri 

gitmeyecek, içeri girdiği zaman onunla aynı dili konuşabilecek insanlar karşısında 

gördüğümde ne getiriyor biliyor musunuz, bu başarıyı getiriyor.  

Tarım sektörünün 2003 yılından 2016 yılına kadar 99 kat büyümüştür. Burada 

Bakanlıktan değerli başkanımız var, diğer Bakanlık personellerimiz var. Şöyle bir şey 

söyleyeyim, yaklaşık bir hesap yapayım. Milli Tarım Projesi, bizim önünde saygıyla 

eğildiğimiz bir konu ki şu anda Bakanlığımızla birlikte bir çalışma grubumuz var. Biz nasıl 
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destek olabiliriz, aynı lisanı konuşarak biz ne yapabiliriz diye. Çünkü IPARD’ın çok değerli 

katılımcısı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün çok değerli katılımcısı anlattı. Bu 

destekleri üreticiye veriyorsunuz ama işte üreticinin bir eksik kalan bölümü var. Eğer kendi öz 

kaynağı yoksa o zaman bankacılık devreye giriyor. Şöyle çok basit bir hesaplama yapayım. 

Eğer yanlışım varsa lütfen Başkanlarım beni düzeltsinler. Bugün 65-70 milyar dolar arası bir 

tarımsal üretiminden bahsediyoruz ve kredilere baktığımız zaman yaklaşık 70 milyar TL. 

Yani 70 milyar dolara 70 milyar TL gibi düşünebilirsiniz.  

 

 
Sektöre kullandırılan toplam tarım kredileri  (Milyar TL) 

 

Milli Tarım Projemizin bildiğim kadarıyla 2023 hedefi 150 milyar dolar. 150 milyar 

dolara gitmek demek aynı oranda kredi ihtiyacı olsa 150 milyar TL tarım kredisi demektir. Bu 

tek başına bir Ziraat Bankasının ya da Denizbank’ın yapacağı bir iş değil, işte burada bütün 

sektöre ihtiyaç var. Bütün sektörün bu işe girmesi, rekabetin ve anlaşılabilirliğin daha fazla 

artması lazım. Kaldı ki bizim içeride gördüğümüz bu oran örneğin 150 milyar dolara 150 

milyar TL oranı aslında çok daha yukarı çıkar 150 milyar TL olarak. Neden? Çünkü şu anda 

çiftçimiz dolaylı olarak da finanse ediliyor; girdi firmaları tarafından; işte gübrecisi, 

akaryakıtçısı ne yapıyor? Hangi fiyattan anlaşılırsa, hasat vadesi geldiği zaman gidiyor 

ürününü teslim ediyor.  

Burada kamu bankalarını dışarıda tutarsak, toplam kredi payından %37 oranında pay 

almaktayız. Yani bugün her 3 liranın yaklaşık 1 lirası Denizbank tarafından kredilendiriliyor. 

Kamu bankalarını da dâhil ettiğimiz zaman bugün pazar payımız %11 yani yaklaşık 7 milyar 

liralık 70 milyar liralık bir kredi pastasının 8 milyar TL sini bugün finanse ediyoruz.  

Size bahsettiğim konu, 2003’te 4 tane broşürümüz vardı hatta bir broşürün içine 4 

sayfa olarak sığdırıyorduk ürünleri, bugün sayamadığımız kadar ürün var, bunlar nasıl ortaya 

çıktı? İşte bunlar istihdam ettiğimiz Ziraat Mühendislerinin karşısında oturan çiftçi amca ile 

aynı dili kullanarak, aynı dili konuşarak aslında oranın isteklerini bankacılığa tercüme ederek, 

bunu da yapmamız lazım, şunu da yapmamız lazım dediği ürünler.  

Biz matbaaya para kazandırmak için bir sürü broşür yapmıyoruz, bunların her birinin 

içinde farklı ödeme sezonu var, farklı ödeme yüzdesi var, dönemsellik var, hasat vadesi var. 

İhtiyacın belli dönemde ödenmemesi, belli ödemesiz dönemler söz konusu, bundan dolayı her 

geçen gün ürünler artıyor. Her geçen gün ihtiyaçlara göre yeni bir şeyler belirleniyor. Örneğin 

şu anda Akdeniz bölgemizdeyiz. Biz bundan üç ay önce Isparta’nın Kuyucak köyünü ziyaret 

ettik. Başkanım lavanta ürünlerimiz içinde yoktu. Biz lavanta yetiştiricilerini 

kredilendiremiyorduk. Bugün lütfen vaktiniz olursa veya bir gün yolunuz geçerse Kuyucak 

köyüne gidin. Orada lavanta kredilendiriliyor ve çok daha hızlanmaya başladı üretim, her 

türlü desteği sağladık yani lavanta da artık ürün gamımızın içinde. 
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Ama ilk yola çıktığımız şey çok ilginç, bizim üretici kartımız. 14 sene önce hayata 

geçen, bugün yaklaşık 550 bin çiftçinin cebinde 14 bin üye işyerinde geçen bir kart. Amacı; 

çiftçinin, hayvancının girdi ihtiyacını finanse etmek, ondan dolayı zaten 14 bin üye işyeri 

tamamen çiftçinin, tarımın ihtiyacını satan 14 bin üye işyeri. Farkı ne? Bugün bir tane örnek 

vereyim, bugün Petrol Ofisinden hani bu bir anlaşmadır yarın farklı markalar da içeri girebilir, 

Petrol Ofisinden mazotunu akaryakıtını alan çiftçi 5 ay boyunca bu alışverişine faiz ödemiyor. 

Bakın bu ilgili kurum ve banka tarafından karşılanan bir fonlama gideridir. Bugün Toros 

Gübreye gidiyor çiftçimiz, gübresini alıyor ve 4 ay hiç vade farkı ödemiyor. Bu sistemin 

önemli özelliği ne? En önemli özelliği bu sistemin hasat vadesinde olmasıdır. Örneğin 

çiftçimiz burada BAĞ-KUR’unu ödeyebiliyor, hastaneye gittiği zaman “BAĞ-KUR priminiz 

ödenmemiş, hizmet alamıyorsunuz” denmiyor. Örneğin bugün cep telefonu faturasını 

anlaşmalı kurumlarımıza yılda bir defa ödüyor ve hiçbir vade farkı vermiyor yani örneğin 

Aralık ayında ödüyorsa Ocak ayında ödediği fatura 50 lira ise Ocak ayındaki 50 liralık 

faturayı Aralık ayında 50 lira olarak ödüyor. Bugün sizler bunu deneyin, Ocak ayındaki 

faturanızı Aralık ayına kadar ödemeyin bakalım ne olur, ne kadar olur, zaten hattınız kalmaz o 

ayrı, kalırsa da borcu ne kadar olur, siz kendiniz kıyaslayın o zaman sektöre ne kadar bir 

destek verildiğini daha rahat anlayabiliriz.  

Bugün artık SMS üzerinden de belli hizmet verebiliyoruz. Tabii buradaki en büyük 

takdir yine önünde eğildiğimiz gerçekten Bakanlığımızın inanılmaz dizayn ettiği Çiftçi Kayıt 

Sistemidir. Biz bunu şu anda hayvancılık sistemi için de bekliyoruz. Başkanlarım çünkü orada 

da çok büyük bir heyecanla orası bizim biliyorsunuz devirlerden dolayı çok zor yönettiğimiz 

bir konu. İnşallah orada da biz hazırlıklarımızı tamamladık, gördüğümüz noktada hemen 

düğmeye basacağız.  

Burada çok önemli bir konu var. Bazen bölgelerimizde kredi komiteleri veya o tarz 

şeyler yapıyoruz. Örneğin çiftçimiz bir IPARD projesi almış oluyor ve biz destek vermek 

istiyoruz. Karşımıza şöyle bir şey çıkıyor, borçlanmasında bir problem görüyoruz, işte o nokta 

aslında en önemli ayrımcı konu. Tarım Bankacılığı mı yapmak istiyorsunuz yoksa tarım 

teminatına dayalı bankacılık mı yapmak istiyorsunuz? Bu o kadar önemli bir ayrım ki ben 

bunu katıldığım bütün toplantılarda, bütün televizyon programlarında gerek Genel Müdür 

Yardımcım, gerek Genel Müdürümüz dile getiriyoruz. Tarım Bankacılığı yapacaksanız eğer 

bir müşterinin iki tane ihtiyacı var; işletme gideri, o müşterinin yıl içindeki girdilerini finanse 

etmesi için, bir de eğer yatırım yapacaksa müşterinin yatırım gideri. Yatırım gideri de örneğin 

7 yıllık bir sera yatırımı olabilir, 5 yıllık bir arazi alımı olabilir ya da bizim bugün 15 yıla 

kadar varan benim tarlam, benim bahçem dediğimiz özel ve miras yolu ile geçen bahçelerin, 

tarlaların alımına yönelik 15 yıl vadeli kredi.  

Bundan neden bahsediyorum? Eğer siz tarım teminatını dikkate aldığınız noktada 

çiftçinin nakit akışını bozuyorsunuz. Örnek veriyorum bugün bir dönümde buğday yetiştiren 

bir çiftçimizin geliri bellidir. Bu gelire karşılık ne kadar girdi ihtiyacı olduğu da bellidir. İşte 

üretici kart o ihtiyacı sağlar. Buna karşılık o çiftçimiz farz edin yanındaki iki dönümlük tarlayı 

da alacak ve ilk iki yıl, üç yıl belki bunu bir dönümlük tarlanın parası ile ödeyecek ya da iki 

üç dönüm yaparak ödeyecek. O zaman bu çiftçimizin girdilerini karşıladıktan sonra cebinde 

kalan parası da bellidir. Bunun ne kadarı ile bir yıl geçinecek, ne kadarını yatırıma yatırabilir 

bu da bellidir. Yani o çiftçimiz eğer 7 yıl, 10 yıl gibi bir vade ile 250-300 bin liralık bir kredi 

ödemesi yapacaksa sizin ona göre yatırım kredisi vermeniz gerekir. Eğer siz o 1 dönümü ben 

bunu ipotek alırım, teminat alırım ona göre de bir kredilendirme yaparım derseniz ihtiyaç 

olmayan 600-700 bin lirayı sisteme sokarsanız daha sonra o kredi ödenmediği zaman problem 

yaşarsınız. İşte bahsettiğim Tarım Bankacılığı ile tarım teminatına dayalı bankacılık bu. Zaten 

biz burada birçok örnek inceledik, incelediğimiz örneklerde de maalesef gördük ki bu kredi 

aslında o tarlada yani tarımda kullanılmıyor diğer işletmelere kayıyor. Bunu çok net gördük 
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ve bundan özellikle uzak duruyoruz. İşte Tarım Bankacılığı ve tarım iş kolu bu anlama geliyor 

bizim için.  

Seraya gelirsek, biz sera sektöründe de yatırımı, kredi ve öz kaynak olarak 

düşünüyoruz. Kredi ve öz kaynak olarak düşündüğümüz konuda bugün %75 oranla ve 7 yıla 

kadar kredilendirme yapıyoruz. Belli durumlarda çok özel projelerde vadeleri daha da 

uzatabiliyoruz.  

Burada bizim için önemli bir konu ödemelerin, nakit akışına uygun olmasıdır. Eğer biz 

bu 14 yılda kredi rakamımızı pazarın %11’ine taşıdıysak gerçekten çiftçimizin nakit akışına 

uygun bir ödeme planı sunmamızdan kaynaklanıyor. Bazen örnekler gelir bir bakıyoruz bir 

yatırım kredisini yeniden yapılandıracağız, başka bir kuruluştan verilmiş, 7 yıl vadeli yatırım 

kredisi 1 yıllık rotatif kredi olarak verilmiş çünkü hizmet veren arkadaş Tarım Bankacılığı 

olarak hizmet veremiyor, o an ihtiyacı ne? Paraya ihtiyacı var, hangi konu altında rotatif kredi 

dediğimiz yani yıl içinde işletme ve sermayesini finanse edeceği bir kredi çünkü o an ihtiyacı 

görüyor, evet o an ihtiyacı görür. Peki, bir sene sonra ne olacak? Bu tarlanın yetiştirebildiği 

belli, cebine koyabildiği bellidir. İşte bunlardan biraz kaçınmak gerekiyor. Ondan dolayı 

bence buradaki en önemli konu nakit akışına uygun işlem yapabilmektir.  

Size bir örnek anlatayım; bundan bir ay önce bölgedeki arkadaşlarımla birlikte 

Gazipaşa’daki muz seralarını gezdim. Burada finanse ettiğimiz çok güzel seralar var. 

Gerçekten de inanılmaz güzel iş yapıyorlar. Bir hafta önce, Allah bir daha göstermesin bir 

fırtına oldu. Bakın bir gün sonra bizim krediler ekibimizle birlikte Genel Müdürlükteki 

ekibimizin önünde zarar gören üreticimizin resimleri, ne kadar bölümü zarar görmüş, ne 

ihtiyacı var, üründe bir azalma olacak mı, önümüzdeki yıl ödemesi olacak kredinin bir 

miktarını bir sonraki yıla kaydırmamız gerekir mi, bakın o fırtınadan bir gün sonra Genel 

Müdürlükte bununla ilgili bir toplantı yapıldı. Anında yanında olmak; ödeme dönemi 

geldiğinde müşteri ödeyemem dediğinde artık siz ona gün saydırmaya başladığınız an 

hukuken bir şey yapamazsınız. Çünkü BDDK’ya bağlı çalışıyoruz ama siz buna baştan daha 

bir problem yokken müşterinizle, üreticinizle yan yana olup, “Ahmet amca bir problem var 

mı, bu seni ne kadar etkiler, sana ne yaparak biraz nefes aldırabiliriz, seni sıkıntıdan uzak 

tutabiliriz?” dediğiniz zaman işte o zaman daha doğru bir bankacılık yapıyorsunuz. Bu da işte 

%80 oranında istihdam ettiğiniz Ziraat Mühendisleri arkadaşlarımızla oluyor.  

IPARD destekleri; aynı şekilde bizde bu konuda kurumumuzla birlikte çalışıyoruz, 

daha neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Tabii ki sonuçta bizim şu anda bir sübvansiyonlu kredi 

verme imkânımız henüz yok, ya da desteklemelere şu an aracılık edemiyoruz. Ama yine de 

elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bu destekleme alan çiftçimizin eğer sermaye 

ihtiyacı varsa bunu finanse etmek için uğraşıyoruz. Dediğim gibi eğer biz 2023 yılında bu 

hedeflere ulaşacaksak hadi bizden kaynaklanmayan, Bakanlığımızın öngörüsünden 

kaynaklanmayan nedenlerle; bugün görüyorsunuz kurlar artabiliyor, azabiliyor kur etkisi 

olsun hadi %10 düşelim, %10 düştüğünüz noktada 135 milyar dolara gelir. 135 milyar dolar 

bugün dolar bazında tam iki katı, önümüzde artık 2017 diye sayarsak 6 yıl gibi bir zaman var. 

Bu noktada ciddi atacağımız adım var. Burada IPARD’dan yetkili sayın arkadaşımla da 

konuştum. Aslında burada en önemli konu bu hibeyi ya da bu desteği vermeniz değil, bu 

desteğin içini dolduracak krediyi vermeniz.  

Bir tane yaşanmış örnek anlatayım. destek alan bir müşterimiz, kredi komitesine geldi. 

4 tane banka finanse etmiş yaklaşık 1.000 baş hayvanlık bir yer. Bizim sadece bu işle 

ilgilenen ziraat mühendislerinden oluşan proje ekibimiz var. Bu tür kredilerde gidiyorlar 

yerinde müşteriye bir nevi ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriyorlar. Biz şunu duyduk; 

ilk etapta 500 hayvan konulacak içeriye ve biz o projeye girmedik. Şunu söyledik; “Eğer 

yatırımı da 500 hayvanlık ya da bilemedim 600 hayvanlık yapacaksanız biz bu işin içinde 

varız. Ama yapmayacaksanız bu işe bizce girmeyin. Çünkü, 1000 başlık bir kapasite yapar, 

500 hayvanla içeri girerseniz iki yıl iki buçuk yıl sonra problem yaşarsınız, nakit döngünüz 
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bozulur, kredilerinizi ödeyemez hale gelirsiniz.” Dedik. Neden? Çünkü elimizde 13-14 yıla 

dayanan bir tecrübe var. Gerçekten ya 1.000 baş hayvanlık bir yere siz 500 hayvan koyup 

nasıl olsa yatırımım var, hibem var ben orayı yapayım dediğiniz zaman döndüremiyorsunuz, 

bunu şu an yaşanmış örnekle, yaşanan örnekleri de var hatta öyle diyeyim.  

 

 
 

Bu ödülleri de geçen hafta verdik 8 yıldan beri bunu Bakanlığımızla birlikte 

yapıyoruz. O yüzden paylaşmak istedim. İki tane konu, bir tanesi “Tarım ve İnsan” Fotoğraf 

yarışması, bence daha önce duymadıysanız internetten bir girip o resimlere bakın, gerçekten 

inanılmaz eserler çıkıyor, 8 yıldan beri inanılmaz eserler çıkıyor. Diğeri de “Tarıma Değer 

Katanlar” yani Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mızın çatısı altında çalışan Ziraat 

Mühendislerimizin ilgili bölgelerinde yaptıkları, ilgili bölgelerinde tarıma değer kattıkları 

projelerin ödüllendirildiği bir yarışma. Bu ikisinin de sponsoruyuz, jürisinde yer alıyoruz, 

hiçbir ödül törenini kaçırmıyoruz, gerçekten hani vaktiniz varsa o fotoğraflara bir bakın. 

İnsanı dinlendiriyor, özellikle büyükşehrin o kalabalığından sonra tarıma, hayvancılığa bir 

nebze götürüyor.  

Biz bu slogan ile yola çıktık ve devam ediyoruz. Biz çiftçimizin yüzü gülsün diyoruz. 

Yeni şubeler açmamız, gittiğimiz her ilçede her köyde, açtığımız şubede gerçekten çok güzel 

karşılanmamız bir şeyleri doğru yapmaya çalıştığımızı gösteriyor. Biz hiçbir zaman “oldum” 

demedik çünkü “oldum” dediğimiz zaman bizim için öldüm dediğimiz zamandır. Her zaman 

“daha iyi ne yapabiliriz” onun peşindeyiz. 

Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için, çok sağ olun. 
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Garanti Bankasının Sektöre Yönelik Kredi Uygulamaları 

 

Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Garanti Bankası olarak 

ikincisi düzenlenmekte olan bu Çalıştay içerisinde yer almaktan çok mutluyuz.  

Sunumuma aslında şöyle başlamak istiyorum; öncelikle Dünyada ve Türkiye’de 

tarımın finansmanı ve öneminden bahsedeceğim. Daha sonra Garanti Bankası olarak Garanti 

Tarım Bankacılığında neler yaptığımızdan size bahsedeceğim. Sera kredilerine yönelik 

yaptığımız çalışmalar ve başka Tarım Bankacılığı olarak yaptığımız çalışmalardan bahsederek 

kısa bir sunumla tamamlamayı planlıyorum.  

Şimdi, Dünyada tarım neden önemli? Bugün dünyada yaklaşık 4,9 milyar hektar 

alanda tarımsal üretim yapılmakta ve gerçekten son 50 yılda tarımsal üretim çok ciddi şekilde 

arttı. Bu artışa rağmen dünya nüfusu da 3 kata yakın arttı. Dünya nüfusunun çok hızlı artması, 

ekilebilir alanların azalması, sulama imkânlarının kısıtlanmasından dolayı 1970’li yıllarda kişi 

başına düşen tarımsal üretim alanı 3,8 dekar iken, 2000’li yıllarda bu 2,3 dekara gerilemiş ve 

bunun 2050 yıllarında 1,5 dekarın altına düşeceği öngörülmektedir. Buradan hareket ettiğimiz 

zaman, aslında sera üretiminin de neden önem kazandığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Bizim 

birim alandan maksimum verimi elde edecek bir şekilde üretimimizi geliştirmemiz lazım. 

Çünkü dünya nüfusu çok hızlı bir şekilde artıyor ve bizim üretim alanlarımız giderek daha da 

azalıyor. Dolayısıyla seracılık bu anlamda giderek önem kazanıyor diyebiliriz.  

Dünyada sulama suyu; yani temiz suyun %60’ı tarımda kullanılıyor. Ama bu sulama 

imkânı da giderek azalıyor. Tarım ürünlerinin fiyatları yıllardan beri giderek artan bir eğilim 

gösteriyor. Bu da tarımın hayatındaki rolünün hiçbir zaman azalmayacağını gösteriyor.  

Türkiye’de baktığımız zaman, dünden beri yapılan sunumlarda, tarımın nereden 

nereye geldiği, Türkiye’deki önemi birçok defa bahsedildi. Değişik verilerle, ben bunları 

tekrarlamak istemiyorum. Ama burada bizim için çok önemli bir rakam var. Benim tüm 

söylediğim bugüne kadar ki tüm belirttiğim stratejilerin ya da öngörünün tam tersi bir 

durumla karşı karşıya kaldık. 2016 yılında ilk defa 2016 üçüncü çeyreği itibariyle tarım %7,7 

küçüldü. Bugüne kadar biz her zaman şunu savunuyorduk, tarımın sadece etkilendiği sıkıntı 

işte tabiata bağlı olması, kuraklık, don, sel gibi nedenlerden dolayı biz genelde 

küçüldüğümüzü tarımın bundan dolayı küçüldüğünden bahsediyorduk.  

Ama bu yıl böyle sıkıntılar yaşamamıza rağmen üçüncü çeyrek itibariyle %7,7 

küçülmüş durumda. Tabii ki en büyük sıkıntı bizim üretimimizin ve dış ticaretimizin bu yıl 

önemli şekilde sekteye uğraması ve tarımdaki kullanılabilir arazi miktarının yaklaşık 2,5 

milyon hektarlık bir arazinin tarımdan çıkmış durumda olması. Şu anda bizim tekrar bu 

kaybettiğimiz arazileri kazanmamız ve üretime döndürmemiz gerekiyor. Bakanlığımızın 

yaptığı çalışmalar sonucunda, önümüzdeki yıllarda bu rakamın tekrar olumlu şekilde 

döneceğine inanıyoruz. Çünkü tarım o kadar stratejik bir sektör ki, biz eğer bunun içerisinde 

Bora SÜRMELİ 
GARANTİ BANKASI A.Ş. 
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gerekli önemi vermezsek, en önemli şey nüfusumuzu besleyemeyiz. 2023 hedeflerine 

ulaşabilmemiz için, 150 milyar dolarlık hedefe ulaşabilmek için de bu kaybettiğimiz arazileri 

tekrar üretime kazandırmamız ve bu büyüme imkânını yaratmamız çok önem kazanıyor.  

Şimdi Türkiye’de tarımın finansmanından bahsetmek istiyorum kısaca. Evet, uzun 

yıllar boyunca sektörde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri yer aldı. Daha sonra 

biraz önce meslektaşım Denizbank’ın sektöre girmesiyle beraber özel bankalar bir şekilde 

sektöre ilgi duymaya başladılar. Biz de Garanti Bankası olarak 2008 yılından itibaren Tarım 

Bankacılığına başladık. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık son 8 yılda tarım kredilerinin 

hacmi yani Tarım Bankacılığından finans sektörünün tarım sektörüne verdiği katkı son 8 yılda 

5 kattan fazla artmış ve 3 üncü çeyrek itibariyle 68 milyar TL’yi geçmiş durumda. Bu miktar 

ile özel bankaların payı %32’lere yükselmiştir. Bundan yaklaşık 15 yıl önceye baktığınız 

zaman Ziraat Bankası %80’lerin üzerinde bir payla hatta daha da fazla sektörü finanse 

ediyordu. Bugün itibariyle 10’un üzerinde özel banka Tarım Bankacılığı ile uğraşıyor. Bütün 

bankalar kendi organizasyonları ve hizmet modellerini geliştirerek çiftçimize daha farklı, daha 

yerinde hizmetler vermeye çalışıyorlar.  

Çok önemli bir bilgi aktarmak istiyorum. 2016 yılı Türkiye’nin yaşayabileceği belki 

de en zor yıllardan bir tanesi idi. Gerçekten başımıza gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Bu kadar 

zor bir yıl içerisinde nakdi krediler tüm sektörde 5,7 arttı. Ama tarım kredileri sektöre göre 

16,3 artmış durumda, yani bu kadar zor bir yıl geçirmesine rağmen hala tüm bankalar olarak 

sektörü finanse etmeye devam ettik.  

 

 
 

Başka bir önemli rakam, nakdi kredilerin gayri safi milli hasılaya oranı %76 civarında, 

tarımsal kredilerin tarımsal gayri safi milli hasılaya oranı ise %41,4 oranında. Buradan 

baktığımız zaman hala bizim sektörü finanse edecek yolumuz olduğunu görebiliyoruz.  

Risk algısıyla yönetim tarım sektöründe farklılaşmış durumda. Gerçekten bütün 

hizmet modellerimizde kredi değerlendirmelerimizde sektörün ve coğrafi özellikleri, bölgesel 

özellikleri dikkate alınarak Akdeniz’de farklı hasat dönemlerine göre, Çukurova’da farklı, 

Ege’de farklı, İç Anadolu’da farklı, seracılıkta farklı, bütün riskleri değerlendirerek kredi 

değerlendirmesi yapıyoruz. Mümkün olduğunca çiftçimizi sıkıntıya sokmamaya çalışıyoruz. 

Çiftçi sıkıntılar yaşandığı zaman 2014 yılında yaşadığımız kuraklıktan örnek vermek 

istiyorum. O dönemde de yapılandırmalar yaptık, seracılıkta don, dolu gibi felaketlerle 

karşılaşıldığı zaman yine yapılandırmalar yapıyoruz. Çiftçimizi batırmadan sıkıntıya 

sokmadan bir şekilde kredilendirmeye çalışıyoruz.  

Ben burada başka bir konudan bahsetmek istiyorum; yerinde finansman bizim için çok 

önemli. Burada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz, 

bize Çiftçi Kayıt Sistemi gibi bir veri tabanını tüm bankalara açtı. Biz bugün çiftçimizin 

Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine gidip ÇKS belgesi alıp, bankamıza gelmesini, işte orada 

harcadığı dolmuşa biniyor, arabaya biniyor, gidiyor oradan ıslak imzalı evrak alıyor, geliyor 
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kredi başvurusunda bulunuyor bunu ortadan kaldırdık. Şu gördüğünüz IPAD’ler tüm 

bankalarımızda bankada çalışan portföylerimizde bulunuyor. Ayrıca bizim Tarım Bankacılığı 

ekiplerimizde de bulunuyor. Biz buradan çiftçi kayıt sistemine ulaşabiliyoruz ve onun tüm 

bilgisini doğrudan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından elde edebiliyoruz. Bu şekilde 

çok doğru, en güncel bilgisini hiç ona zahmet vermeden hatta tarlasında, hatta serasında 

kredilendirme imkânına sahip oluyoruz. Bu konuda Bakanlığımıza her zaman müteşekkiriz. 

Çok önemli bir gelişim yaptılar. Burada kazanan da çiftçi oldu açıkçası çünkü gerçekten 

önemli bir maliyetten kurtulmuş oldular, bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum.  

 
Biz farkındaysanız “Ugi” bizim yeni ne diyeyim tanıtım reklamımız, bizde dijital 

bankacılık giderek önem kazanıyor, bizde tarıma da uyguladık “Ugi”mizi, mısır üreticilerine, 

pamuk üreticilerine hep artık bundan sonra “Ugi”li reklamlarımızla yer alıyoruz.  

Tarım Bankacılığı olarak şu anda bizim 48 bin müşterimiz var, 27 bini kredili, 27 bin 

doğrudan çiftçi yani gerçek kişi. 31 bin de tüzel kişilerle beraber yaklaşık 31 bin kredili 

müşterimiz var. Tarım sektörüne 1,6 milyar TL’lik bir finansman yapıyoruz. Tüm ticari 

krediler kurumla beraber 5 milyarın üzerinde bir rakama çıkmış durumdayız.  

Biz, Garanti Bankası olarak tarım sektöründe tarımsal değer zincirine yani çiftlikten 

sofraya çok önem veriyoruz ve tüm noktalara ve aktörlere hizmet vermeyi amaçlıyoruz. 

Tarım sektörünün kalıcı finansmanını sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde sağlamaya 

çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik gerçekten çok önemli, biraz önce bahsettiğim gibi, tarım yani 

sezondan sezona, dönemden döneme iklim şartlarından kaynaklanarak sıkıntılar yaşayabilir. 

Ama, biz Garanti Bankası olarak bu sektöre girdik ve bir daha çıkmamak üzere girdik. Emin 

adımlarla çiftçimizi sıkıntıya sokmadan, onların üretime devam etmesini sağlayacak bir ilke 

çerçevesinde devam etmeye çalışıyoruz ve tarımsal işletme kavramını esas almaya 

çalışıyoruz. Yani çiftçi aslında bunların çiftçi dediğimiz kişi yani şöyle bir algı vardır uzun 

yıllar boyunca, köylüyü destekliyoruz. Aslında biz köylüyü desteklemiyoruz, aslında biz tarım 

işletmelerini desteklemek istiyoruz ve çiftçilerin de birer tarım işletmesi olduğuna inanıyoruz 

ve bu kavram bizim için son derece önemli.  

Hedef kitlemiz, pazara yönelik üretim yapan işletme büyüklüğü bölge ortalamasının 

üzerinde olan, tarımsal üretimin yanı sıra üretilen ürünlerin depolanması, paketlenmesi ve 

pazarlanması konularında da faaliyet gösteren ve tercihen bitkisel ve hayvansal üretimi 

beraber gerçekleştiren işletmelerle çalışmayı hedefliyoruz. 
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Burada tarımsal işletme kavramı neden önemli? Aslında son 10 yılda bu kavram 

değişti, eskiden Agribusiness” daha doğrusu “farm business” dediğimiz çiftlik işletmeleri 

vardı. Çiftlik işletmeleri işte tarımsal üretim faktörlerini kullanarak tarımsal üretim yapıyordu. 

Hasat döneminde de ürününü hasat ettiği zaman faaliyeti bitiyor diye bakıyorduk. Finansal 

gereksinimlerinde tarım bankacılığı olarak işte bu dönem için karşılıyorduk. Ama son 10 

yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal işletme kavramı değişti. Sadece birinci 

üretime yönelik değil, üretilen ürünlerin depolanması, paketlenmesi, derecelendirilmesi, 

pazara uygun hale gelmesi şeklinde bir tanım ortaya çıktı. Bakanlığımız da buna yönelik 

olarak desteklerini farklılaştırdı. Biraz önce bahsedildiği gibi işte Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarını Destekleme Programı, IPARD programları gibi sadece birinci üretime değil 

ikinci üretime yönelik de destekler vermeye başladı.  

Aslına gıda zinciri tarımsal değer zinciri ta en başından en sonuna kadar gidiyor ve 

burada bizim 20’den farklı ürünümüz var. Bütün bunları destekleyen yani ürün ön 

finansmanından başlıyorsunuz tarım destek kredisi, alternatif üretim teknikleri kredisi, işte iyi 

tarım, organik tarım gibi, traktör, biçerdöver, seracılık, taşıt kredisi yani çiftçiye Mortgage’a 

kadar bireysel ihtiyaçlarına kadar yürüyen bir sistemimiz var. Lisanslı depoculuk bizim için 

çok önemli. Bugünün konusu değil ama 2011 yılından beri çok ciddi şekilde lisanslı 

depoculuk konusunda banka olarak çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bizim 

rakamlarımızda yer almamakla beraber lisanslı depoculukta 45 milyon TL ye yakın bir kredi 

verdik. Nejdet Bey Bakanlığımızın Milli Tarım Projesinden bahsederken, lisans depoculuktan 

bahsetti, dün de konuşuldu. Çok önemli, önümüzdeki yıllarda yer alacağını düşündüğümüz bir 

konu, biz de burada çok ciddi şekilde yer alıyoruz.  

Biraz sera kredilerinden bahsetmek istiyorum. Biz hem işletme kredisi, hem de yatırım 

kredisi şeklinde seracılığı destekliyoruz. Ürün ön finansman desteğinde herhangi bir ipotek, 

teminat almadan, sadece kefil ve TARSİM sigortası zorunlu olarak 12 aylık bir işletme kredisi 

verebiliyoruz. Tarım destek kredisinde ise 24 aya kadar gidiyor. İşletme kredisinin 

finansmanına yönelik farklı ihtiyaçlar yani ürün ön finansmanı dışındaki ihtiyaçları 

karşılamak için ipotek alıyoruz. Yatırım tarafına baktığımız zaman, %75’ine kadar faturayı 

finanse ediyoruz. Burada azami 60 ay ama bizde de bölge müdürlüğünün yetkisiyle 7 yıla 

kadar çıkan kredilerimiz mevcut. Genellikle 3-6-12 aylık dönemlerde yeni seranın yapımını 

finanse ediyoruz.  

Benim çok önem verdiğim bir konu; köprü veya eş finansman desteği dediğimiz Kırsal 

Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ve IPARD destekleri kapsamında da, biz 

yatırımcılarımıza, üreticilerimize gerek jeotermal sera, gerek alternatif enerji kaynaklarını 

kullanarak yaptığı seralara yönelik olarak çok ciddi eş finansman veya köprü finansmanı 

desteği sağlıyoruz. Burada, yatırım dönemi boyunca hiçbir ödeme beklemiyoruz. Burada 

hibeyi bizim için önemli bir teminat olarak görüyoruz ve hibe ile yatırımın %65’i %50’sini 

kapanacak şekilde ödeme modelleri yaratıyoruz. Esnek ödeme planlarımız var, tamamen 
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üreticinin gelir kaynağını dikkate alarak, üreticinin üretime döndürdüğü seranın elde edeceği 

geliri dikkate alarak uyguladığımız modellemelerimiz var. Seracıları da bu şekilde 

destekliyoruz.  

Akdeniz Bölgesinde Antalya ilinden bahsediyorum şu an itibariyle yaklaşık 58 milyon 

TL’lik bir kredi rakamı ile destek olduk üreticilerimize, bunu da buradan belirtmek istiyorum. 

  

 

 

Bizim hizmet modellerimiz biraz sonra bir kısa bir video izleteceğim, Tarım 

Bankacılığında mobil ekiplerimiz var, bunlar çiftçiye biraz önce bahsettiğim IPAD’ler 

üzerinden kredi verip tarlasında kredi veren imkânlara sahipler. Yine eğitim desteği 

sağlıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile beraber ve Birleşmiş 

Milletler FAO’nun Türkiye temsilcisi ile beraber Tarım ve Kırsal Kalkınmada Çiftçi Ailelerin 

Desteklenmesi programını yürüttük. Geçen yıl Alaşehir’de Konya’da, Antalya’da, değişik 

yerlerde yaptığımız eğitimlerde sadece işletmelerimize 11 farklı konuda bunların içerisinde 

bir işletmenin tarım işletmesinin yönetiminden finansmanına kadar nelere dikkat etmesi 

gerektiğine kadar farklı hocalarımızla beraber eğitim desteği sağladık ve çok da yararlı oldu. 

Onlara Boğaziçi Üniversitesi’nden birer sertifika verdik. Konya Önder Çiftçi Derneği ile ve 

Alaşehir Ziraat Odası ile beraber çok yararlı çalışmalar yaptık. 

2016 yılından itibaren tarımda dijitalleşme çok önem vermeye başladığımız bir konu 

olmaya başladı. Biz şu anda Türkiye’nin başka bir noktaya gittiğini ve özellikle tarımda 

dijitalleşme ile sizin de bildiğiniz gibi çok büyük bir veri var, bilgi var ama bu bilginin 

sağlıklı ve doğru kullanılması ve kişiselleştirilmesi çok önemli yani parsel bazında kendi 

üretim alanı için kişiselleştirilmesi çok önemli. Biz, 2016 yılından itibaren tarımda 

dijitalleşmeye çok önem verdik, bununla ilgili çeşitli toplantılar yapıyoruz. 1 Ocak itibariyle 

dijital tarım kredisi adı altında bir kredi ürünümüzü koyacağız. Biliyorsunuz sensörler; aslında 

Tarım Bakanlığımız burada yine tarihi bir projesiyle buna bir öncülük yaptı ama biz bunu 

daha da kişiselleştirdik. Kendi parsellerinde, kendi üretim alanlarında kullanmasını 

sağlayacak bir kredi ürünü ortaya çıkartmaya çalıştık ve çalışmalarımızı bundan sonra da bu 

odaklı şekilde yürütmeye çalışıyoruz.  

Banka olarak bizim de bir sloganımız var; “Tarımın destekçisi, üreticisinin Garantisi” 

şeklinde. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum. 

 Peki başka ne tip 

çalışmalar yapıyoruz? Biraz önce 

bahsettiğimiz gibi, biz Garanti 

Bankası olarak sadece kredi veren 

bir kuruluş olmak istemiyoruz. 

Biz çiftçinin yanında, eğitim, 

danışmanlık hizmeti veren, onlara 

farklı şekilde de destek veren bir 

kuruluş olmak istiyoruz. Yani 

çiftçilerimiz genelde talepleri şu 

yönde oluyor; işte bize davul 

zurna ile halay çekerek, ya da bir 

yemek vererek, ya da şapka 

dağıtarak bize destek olun 

şeklinde yaklaşımları olsa bile biz 

onlara eğitim amaçlı desteklerle 

destek olmaya çalışıyoruz. 
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Arazi toplulaştırması ve seracılıkta uygulama olanakları, tarım dışı arazilerin 

seracılık için teşvik edilmesi, yeni alanların açılması 

 

Sayın Başkanım, Bakanlığımızın çok değerli bürokratları, saygıdeğer katılımcılar, 

sizleri saygı ile selamlayarak sunumuma başlamak istiyorum.  

Arazi toplulaştırması konusunun bu Çalıştayda yer almış olması, toplulaştırma 

konusunda Bakanlığımızın farkındalığını da aslında ortaya koyuyor. Arazi toplulaştırması ile 

ilgili bilgilendirme ile birlikte seracılık alanlarında yapmış olduğumuz uygulamalardan 

örnekler vereceğim.  

Ülkemizdeki arazi toplulaştırması uygulamaları, yasal dayanağı, faydaları, uygulama 

süreci, tarihsel gelişimi ve sera alanlarındaki toplulaştırmalardan örnekler vereceğim. Neden 

arazi toplulaştırması? Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân 

vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin en uygun biçimde 

birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine yönelik tarımsal hizmetler. 

Arazi toplulaştırması sadece parsellerin bir araya getirilmesi ya da birleştirilmesi olarak değil, 

bir kırsal alan düzenlenmesi şeklinde ülkemizde uygulanmakta, diğer Avrupa ülkelerinde 

uygulandığı şekliyle uygulanmakta. Geniş anlamda tarımsal alt yapı hizmetlerine yönelik tarla 

içi geliştirme hizmetleri ve köy yerleşim alanlarına yönelik alt yapı hizmetleri ile birlikte 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Fatmatüz Zehra Gülsever 
ŞABAN 
Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü  
Arazi Toplulaştırması ve 
TİH Daire Başkanlığı                                  
Ziraat Mühendisi 
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Ülkemiz özellikle daha önce de bahsedildiği gibi, işletme ölçeği açısından oldukça 

küçük bir yapıya sahip. Bunun en büyük nedeni 15 Mayıs 2014 tarihinde değişmiş olan Miras 

Kanunu’ndan kaynaklanıyor. O tarihe kadar bütün kardeşler atadan gelen arazileri eşit oranda 

paylaşabilmekteydi. Bundan dolayı da parçalanma hisselik oranında da tapudaki hisselik 

oranında da arttığı gibi, arazilerin kadastral durumu üzerinde de bir parçalılık oluşturmuş, 

bunun dışında da kadastroda ve tapuda gözükmeyen kullanımda ortaya çıkan parçalılıkta yine 

toplulaştırma ile ortadan kaldırılmaktadır.  

Toplulaştırma çalışmaları ile kadastro ve tapudaki hatalar da giderilebilmektedir. 

Sulama ve ulaşım ağına bağlı olmayan parseller en büyük sorunu, sosyal huzursuzlukları 

yaratmakta. Ben bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Kendim 1998’de Köy Hizmetleri 

Denizli İl Müdürlüğü’nde çalışırken toplulaştırma şubesinde çalışıyordum. Bir vatandaş geldi, 

yüzü gözü kan içerisinde ve şişmiş morarmış kafası,  dedik “ne oldu, bir şey mi oldu, dışarıda 

kaza mı oldu?” diye bakarken adam o gün kavga etmiş, tarlasına gitmek için diğer tarlayı 

kullanmak zorunda kalıyor, traktörü ile geçiyor ve tabii diğer tarladaki ürüne zarar veriyor. Bu 

bir olmuş, iki olmuş, üçüncüde komşusu çekiçle adamın kafasına saldırıyor. Adam geldiğinde 

bize şunu söyledi, ben dedi tapulaştırma istiyorum, hani toplulaştırmayı da tam olarak dile 

getiremiyor. Çiftçi farkında ki sorununu ancak toplulaştırma ile çözebilir.  

Bunun dışında parsel şekillerini, tarımsal mekanizasyona uyumsuzluğu, kamu 

yatırımlarının kadastro parsellerine parçalaması da diğer bir parçalanma nedeni miras dışında, 

kamu yatırım projelerinin ayrıca ihtiyaç duyduğu arazilerin temini de arazi toplulaştırması ile 

sağlanabilmekte. Şu an ülkemizde 3 milyon fiili kullanıcı görülmekte, 40 milyondan fazla 

hissedar mevcut.  

 

 
 

Burada bir örnek gösterirsek daha önce kırmızı ile görülen alan kadastral durumu 

gösteriyor. Kadastral parsellerin şekilleri bozuk olduğu gibi doğrudan sudan ve yoldan 

yararlanamıyor. Toplulaştırma sonucu oluşturulmuş olan parsellerimiz; beyazla görülen daha 

önceki durumu ve toplulaştırma ile yerleştirildikten sonraki son düzenleme.  

Burada sulama, yol ağı ve eski kadastral parselin durumuna baktığımızda bu parsel 

içinde iş gücü ve verimliliği de etkilemekte ve toplulaştırma gerçekleştiği zaman hektara 50 

litre yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.  

Kamu yatırımlarının kadastro parsellerini parçaladığından bahsettik. Kırmızı ile 

gördüğümüz alan, eğer burada Devlet Su İşlerinin sulama geçitlerinin böldüğü zaman 

kullanılamaz bir duruma düşüyor, toplulaştırma ile biz bunu tek bir parça halinde bir işletme 

yerinde verebiliyoruz.  

Ülkemizde şu an iki yasal altlık var; 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 
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yapılan arazi toplulaştırma çalışmaları bu kanun çerçevesinde yapılmakta. Bu kanun özel bir 

kanundur.  

3083 sayılı Kanunun uygulama alanları, tapuya uygulama alanı şerhi verilerek o 

bölgede toplulaştırma yapılmasına imkân tanımakta. Bakanlar Kurulu Kararı 3083 sayılı 

sulama alanı şeklinde alınmakta burada, daha sonraki toplulaştırma kararı ise, Genel 

Müdürlük Oluru ile gerçekleşmektedir.  

Diğer Kanun; 2007 yılında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım 

Kanununda, özel arazi toplulaştırması olarak geçen Kanunun 17 inci maddesinde Birlikler, 

Belediyeler, diğer kamu kurumlarına arazi toplulaştırma yapma yetkisi vermiştir. Bu da 

toplulaştırmanın ülke genelinde yaygınlaştırılması için büyük bir olanak tanımıştır. Şu 

aşamada 5403 sayılı Toprak Koruma Kanununa göre, yaygın olarak sadece yatırımcı 

kuruluşlardan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu çalışmaları yapmaktadır. 3083 sayılı yasa 

ile ilgili çalışmaları sadece Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yapıyor. 5403 sayılı yapan diğer 

bir belediye yaptı Denizli Baklan Belediyesi bunu gerçekleştirdi. Diğer kurumlar protokollerle 

yine Karayolları Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü arasında yapılmış 

protokollerle yine kamulaştırma amaçlı, toplulaştırmalar da yine gerçekleştirilmekte. Bununla 

ilgili yönetmelik, tüzük şu an kullanılıyor ama yönetmelikle ilgili çalışmalarımız son aşamaya 

gelmiş durumda. 5403 sayılı kanuna göre yapılan uygulamalarda yine Bakanlığımızın onayı 

ile teklifi gerçekleşmektedir.  

Çiftçiler açısından bahsettik, araziler daha iyi, daha ekonomik kullanılabilir duruma 

geliyor, sulama oranı artıyor, katma değerden dolayı da arazi değerleri artıyor. Bu arada, arazi 

toplulaştırma yapılmamış olan alanlarda genelde tarımsal arazilerin değerleri düşük olduğu 

için, arazi mobilitesi de düşük, alım satımlar düşük fakat toplulaştırma yapıldıktan sonra bu 

katma değerden dolayı arazilerin değerlerinde de bir artış oluyor ve alım satımlarda da bir 

hareketlilik söz konusu oluyor.  

Köy merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin azalıyor olması hem ekonomik 

açıdan yakıt masrafı, işgücü tasarrufu sağladığı gibi, sosyal açıdan da kişilerin aileleri ile 

geçirdiği zamanı da arttırmaktadır.  

Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır ve bu kolaylaştığı gibi de ayrıca masraflar da 

bu konuyla ilgili azalmaktadır.  

Bir örnek vermek istiyorum, bu Denizli Tavas Büyükkonak köyü, buradaki alan 1.050 

hektar, şöyle bakarsak 1.050 hektarda o kadar küçük parseller vardı ki burada kuru bir alan 

aslında soğan tarlası olarak kullanıyorlar, 100 m², 50 m² parçalılık var. Bu noktaya gelmiş ve 

hiçbir şekilde kullanılmıyor, atıl durumda boş bu araziler, başvuru yapılıyor. Köy Hizmetleri 

döneminde ve daha sonra bu Dünya Bankası destekli projeler ile Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü tarafından uygulaması gerçekleştirildi. Burada hem parseller çok küçük, hem 

dağınık, parsel sayısına bakarsanız 1.050 hektarda 11.342 adet parsel var. Ortalama parsel 

büyüklüğü 1.000 m² civarında. Sonrasında burada çok büyük bir oranda toplulaştırma 

gerçekleştirildi, 11.342 parsel 2.745’ e düştü. Ortalama parsel büyüklüğü 4.000 m² ye çıktı. 

Bu uygulama 2007 yılında bitti. Şu an gitseniz 10 yıl sonra burada aslında ikinci bir 

toplulaştırma yapacağız dediğimizde “görmek inanmaktır” diyoruz. Çiftçi ilk başta arazisi ile 

duygusal bir bağı oluyor. Arazilerini bırakmak, bir yerden bir yere toplamak da istemiyorlar. 

Fakat bunun faydasını gördükten sonra ya da yan köyde diğer köyde gördüklerinde; “Keşke 

biz toplulaştırmada gerçekten arazilerimizi bir araya toplasaydık” diyorlar. Bizim en çok 

karşımıza çıkan bir sorun sabit tesislerde yerinde kalsın olayı. Biraz sonra seralarda da 

göstereceğiz, yerinde kalsın dediğimiz zaman şekli bozuk parseller yine şekli bozuk haliyle 

devam ediyor. Kanunumuzda, yönetmeliğimizde arazisi sabit tesis tutanakları ile tespit 

edilmiş olan dikili ya da sera gibi tesislerin olduğu alanları yerinde korumak zorunda 

kalıyoruz. Ama, kendileri bunun değişmesini isterlerse değiştiriyoruz.  
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Toplulaştırma ile sulama oranı artar dedik; bu oran %55’ten %90’lara çıkıyor. Bu 

oranla ilgili kayıp yıllık 22 milyar TL. Burası Kesecik sulaması, toplulaştırma yapılmadan 

önce arazide var olan kanaletler bunlar. Yerden kanallarla sulama yapılırken toplulaştırmadan 

sonra parseller basınçlı sulama sisteminden yararlanacak şekilde yeniden planlandı ve bu da 

tabii ki çiftçinin kendi kullandığı boru maliyetlerini de, sulama maliyetlerini de ayrıca 

düşürdü.  

Köy merkezinden farklı alanlarda parçalı alanlarda yer alan araziler yakıtla ilgili 

toplulaştırmadan sonra büyük bir tasarrufa neden oluyor. 5 km’lik alan burada 1 km’ye 

düşmüş. Bir de burada ben şundan da bahsetmek istiyorum. Bu tarz toplulaştırma yapılmamış 

parçalı arazilerde çiftçi biçerdöver bile getiremiyor. Çünkü biçerdöver girmek istemiyor. O 

kadar küçük parseller ki girmesi zor çünkü tarımsal mekanizasyon için uygun değil. Hem 

küçük hem de çalışması zor olduğu için ayrıca fiyatı da yüksek. Yan köyde toplulaştırma 

yapılmış olan alanda direkt oraya gidiyor biçerdöver, diğer köye gitmek istemiyor, bundan 

dolayı da çiftçiler artık talep ediyorlar ki toplulaştırma yapılsın.  

Çiftçiler açısından faydaları bu şekilde, kamusal faydalarına baktığımız zaman; tapu 

ve kadastro kayıtlarının güncellenmesi de arazi toplulaştırma çalışmalarıyla sağlanmakta, köy 

gelişme alanları ve sosyal alanlar kazandırılmakta.  

Sulama şebekesi ve ulaştırma bedellerinin %40 oranında tasarrufu sağlanmakta, devlet 

yatırımları için gerekli alanlarda kamulaştırma maliyeti azalmakta, biraz önce de bahsettim. 

Özellikle 2011 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

arasında protokoller yapılmış olup, bu protokoller çerçevesinde çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir.  

Mera ve Hazine arazileri işgalden kurtarılmakta ve parsellerin yeniden düzenlenmesi 

ile sınır olarak kullanılan an olarak sınırlarda an olarak kullanılmayan bölgeler mevcut 

özellikle Erzurum’da çok büyük alanlar bu alanlar, bunları da arazi toplulaştırması ile tarıma 

kazandırmış olmaktayız.  

Köy gelişme alanlarına burada bir örnek, buradaki yerleşim sınırının üst tarafındaki 

bölgede bir çalışma yapılmış. Köy gelişme alanları ve sosyal alanlar kazandırmakla birlikte 

özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesinde GAP Projeleri 2008 yılından sonra yoğunlukla 

GAP Bölgesinde yapılmış projelerimizde, sadece kırsal alandaki tarımsal arazilere yönelik 

düzenlemeler değil, köy içi alt yapısı, kanalizasyon, içme suyu, yol gibi çalışmalar da 

toplulaştırma ile gerçekleştirilmiştir.  
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Avrupa’da yapılan uygulamalarda arazi düzenlemesi, arazi toplulaştırması, köy 

yerleşim alanlarının düzenlenmesi ile birlikte ele alınıyor. Kırsal turizm ile birlikte ele 

alınıyor. Bir bütün olarak ele alınıyor, bizde de aynı şekilde çalışmalar başlatıldı. Daha önceki 

sunularda da bahsedildi, şehirden köye bu şekilde toplulaştırma yapılmış alanlarda göçün 

olduğunu tespit etmiş durumdayız. Yani boşalmış olan araziler kullanılmakla birlikte burada 

yaşam standartlarının da yükselmesi gerekiyor. Çünkü yaşam standartları düşük olduğu için 

her ne kadar tarımdaki arazilerin tarla içi geliştirme hizmetleri ile düzenlenmesini sağlasak da 

bu çalışmaları yapmadığımız zaman yine o tarlalar boş kalmaya devam edecek.  

Biraz önce bahsetmiş olduğum Ankara-Niğde otoyolu, burada 12 tane toplulaştırma 

projesi ihale edildi. Bu 12 toplulaştırma projesinin ihale bedeli 222 milyon TL ve toplam 

4.752 hektar alan yol güzergâhında kalmakta. Arazi toplulaştırma projeleri ile bu alan 

karşılanmış olup, kamu 380 milyon TL kamulaştırma bedelinden kurtulmuştur.  

Ayrıca; bu kamulaştırma bedeli ile birlikte, normalde şu an ülkemizde yapılmış olan 

yollarda kamulaştırma yapılarak geçilen yollar, burada görüyorsunuz tarım arazilerinin nasıl 

parçalandığını ve kullanılamaz bir şekli aldığını. Bu güzergâhlar üçgen parsellerin oluşumuna 

neden olmakta ama toplulaştırma ile hem kamu yatırımları açısından bir tasarruf sağlandığı 

gibi diğer taraftan burada görüldüğü üzere kırmızı parseller, eski kadastral durumu gösteriyor, 

yeni sonrasında baktığımızda siyah parseller bu parçalılıktan da ayrıca etkilenmemiş oluyor, 

düzgün, dikdörtgen mekanizasyona uygun parseller de sağlanmış oluyor.  

Mera ve Hazine arazileri de ayrıca toplulaştırma çalışmaları ile işgalden kurtuluyor. 

Yeşil alanlarda gördüğünüz konutları, konut yapılmış mera arazisine, işgal altında.  

Biz buradaki merayı toplulaştırma sonrası, kırmızılar toplulaştırma önceki durumu 

gösteriyor, toplulaştırma sonrası taşıdık ve bu şekilde bu meraları da işgal altından kurtarmış 

olduk.  

Arazi toplulaştırmasında farklı kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü bunlardan öncelikli olarak yer alan kurumumuz. Çünkü bütün 

verilerimizi oradan temin ediyoruz. Araziye ait halihazır durumu harita üretimiyle arazide 

sabit tesislerin kanal güzergahlarını, var olan yolları hepsinin tespitini yapıyoruz, sabit 

tesislerin tespiti ve ilanı gerçekleştiriliyor.  

Sosyal etüt raporu hazırlanıyor. Sosyal etüt raporundaki amaç; Denizli’de 

uyguladığımız bir toplulaştırmayı Sivas’ta ya da Edirne’de uygulayamıyoruz. Bütün 

bölgelerimizin farklı ihtiyaçları var. Toplulaştırma dediğim gibi sadece parsellerin bir araya 

getirilmesi olarak değil, alt yapı hizmetleri ile birlikte ele alınmakta. Taban suyu seviyesinin 

yüksek olduğu, drenaj sorunun olduğu bölgelerde ona yönelik önlemler içermekte.  

Kuru alanlarda tarımsal amaçlı uygulamalar, toplulaştırma oranı yükselerek büyük 

parsellerin oluşturulması amaçlanmakta, bazen de hisselerle ilgili sıkıntılar olduğunda, hisse 

ayrımına girip toplulaştırma oranı düşük olsa bile orada arazilerin çok hisselilikten dolayı 

parçalanmasından kaynaklanan kullanılamazlığı giderilmektedir.  

Sosyal etüt raporları hazırlanıp, buna göre ihtiyaçlar belirlenerek toplulaştırma 

projeleri gerçekleştiriliyor.  

Toplulaştırmada farklı arazileri yeniden nasıl düzenliyoruz yani bir araziyi bir yerden 

alıp başka bir yere geldiğimizde işin içine değeri giriyor. Biz burada rayiç bedelleri 

kullanmıyoruz, toplulaştırmada kullanılan şu an için toprak etüt haritaları kullanılıyor bunun 

için, değer eşitliğini sağlamak için.  

Büro planlamaları gerçekleştiriliyor, bu büro planlamalarından sonra da çiftçi 

tercihleri alınıyor. Arazi toplulaştırması biraz önce bahsettim, 3083 sayılı yasasa da, 5403 

sayılı yasada da zorunlu olarak gerçekleştirilebilir. Fakat süreç içerisinde çiftçilerin katılımı 

ile yapılmakta ve çiftçi tercihi alımları bu aşamada önemli. Daha sonra bu tercihlere göre 

parselasyonlar yapılıp askıya çıkıyor. Askılar yine 15 gün askıda kalıp askı süreleri içerisinde 
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itirazlar alınıp ona göre değerlendiriliyor. Tarla içi gelişim hizmetleri ile birlikte arazilere yer 

teslimleri yapılmakta.  

Sabit tesis tutanakları, burada işte bina inşaatı, meyve bahçesi, kapama karışık meyve 

bahçesi, kuyu, burada seralarda aynı şekilde sabit tesis olarak tespit edilip bu toplulaştırma 

sırasında korunuyor.  

Tarla içi geliştirme hizmetleri olarak, yol yapımı, tesviye çalışmaları, yüzey tahliyeler, 

menfezler yine toplulaştırma içerisinde kullanılmaktadır. İçme suyu şebeke hattı yapıldı tarla 

içi geliştirme hizmetleri içerisinde, biraz önce bahsettiğim 21 km, kanalizasyon hatları da aynı 

şekilde gerçekleştirildi, taş toplamalar yapıldı, burada tarıma uygun olmayan, kullanılmayan 

üzeri taşlı araziler ıslah edilerek tarıma açılmış oldu, bu şekilde hazine arazileri tescil harici 

alanlar tarıma kazandırılmıştır.  

Ağaçlandırma da aynı şekilde, Orman Genel Müdürlüğü ile protokoller çerçevesinde, 

ağaçlandırma çalışmaları yol kenarlarında yapılmakta, mera alanlarında da ayrıca 

ağaçlandırma çalışmalarımız var. 24 milyon hektar tarım alanı var 14 milyon hektar mera ve 

otlaklar, mera ve otlaklar da toplulaştırma çalışmaları içerisinde yer alıyor. Toplam 38 milyon 

hektar aslında tarım alanımızın toplulaştırma yapılabilecek bir alan söz konusu. Sulanabilen 

alan 8,5 milyon hektar. Her işletmeye 11 parsel düşüyor ve ortalama işletme büyüklüğümüz 

6.8 hektar.  

1961 yılında Toprak Su Genel Müdürlüğü ile çalışmalar başlamış. Ama hep küçük 

ödenekler ve küçük alanlarla gidilmiş. 2002 yılından bu yana bir hükümet politikası şeklinde 

arazi toplulaştırma çalışması uygulanıyor ve şu ana kadar 5 milyon hektar arazi 

toplulaştırılmış durumda, 1 milyon 800 bin hektar alan da toplulaştırması devam etmektedir. 

2023 yılına kadar hedef 14 milyon hektarın toplulaştırılmasıdır.  

Sera alanlarında üç örnekten bahsedeceğim. Denizli’de şu an Denizli Sarayköy arazi 

toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri saha içerisinde kalan bir alanımız. Bu alan 

jeotermal sondaj kuyularının olduğu ve daha önce organize sera bölgesi çalışması yapılmış bir 

alan ama gösterilen alanda şu an kurul kararı alınmış ama çalışma yarım kalmış ve bu 

çalışmayı biz şu an toplulaştırmada birlikte yürütmeyi planlıyoruz.  

Denizli İl Tarım Müdürlüğü, seracılıkla özellikle çalışmalara yoğun bir şekilde 

yürütülüyor, 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasal düzenlemeyle başvurmuş ve 

yapı denetim muafiyeti getirilmiş bu konuyla ilgili, İl Özel İdareleri ve Büyükşehir 

Belediyeleri tarafından fenni mesuliyet üstlenilmiş bu şekilde, seracılık ruhsatlarında da 

büyük bir kolaylık getirilmiş.  

Sera alanları Orman Kadastro sınırında yer alan araziler tescil harici alanlar, 

topografya, iklim, alt yapı, ulaşım, içme kullanma suyu ve özellikle jeotermal alanlarda mera 

yasasında olduğu gibi düzenlemeye gidilerek, bu alanlar çiftçiye sera amaçlı kullanıma 

açılabilir.  

Topografya, iklim, ulaşım özellikleri sulama suyu temininin mümkün olduğu 

sahillerde, bir kısım alanlarda taşlılık sorunu olan tescil harici alanlar hazine arazilerinin 

tarıma kazandırıldığı gibi seracılık için kullanılabilir.  

Seracılık; özellikle ürünün açık alanlarda üretilemediği dönemlerde de üretim 

yapılarak, birim alandan standart kalitede daha ekonomik üretim yapılabilen işletme şekli. 

Basit örtüaltı diye tanımlanan basit yapılar kullanılabildiği gibi üretim için tüm iklimsel 

faktörlerin sağlandığı, ileri teknolojilerin kullanıldığı çelik konstrüksiyon modern yapılar da 

kullanılmakta. Seraların kurulumunda ve inşasında aplikasyonunda; zeminin yapısı, güneş 

alımı, sel ve erozyonun olmaması, rüzgâr yönü, en boy oranlarına dikkat edilir. Parseller 

oluşturulurken ana-ara yollar, seralar arası kurulu mesafeleri sıcak ve soğuk iletim hatları, 

elektrik hatları planlanır. Ürün işletme tesislerinin yeri, işletme binası, çalışanlar için sosyal 

donatı alanları önem arz eder.  
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Bunlardan neden bahsettim? Çünkü bunların hepsi arazi kullanımı ile ilgili ve bu da 

direkt arazi toplulaştırmasını burada kullanılabilmesi için bir fırsat, bir araç. Arazi 

toplulaştırmasında arazinin en-boy oranları, sulama hatlarının, boru hatlarının geçirilmesi, 

elektrik hatlarının geçirilmesi ve jeotermal boru hatlarının geçirilmesine kadar 

planlayabiliyoruz.  

Biraz önce bahsetmiş olduğum Denizli Sarayköy arazisi bir toplulaştırma projesi. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından şu an üretilmekte. Bu alanda organize sera 

bölgesi kurul kararı var. 107 ve 158 no.lu bloklar yeşil gördüğünüz çatılar seralar, bu bölgede 

bir çalışma gerçekleştirilecek. Biraz önce göstermiş olduğum, şu bölgelerde jeotermal kuyular 

mevcut. Bu bölgede yapılmış olan blok planlaması ve parselasyon, aynı bölgedeki jeotermal 

ısıtmalı 15 dekarlık bir sera görüyorsunuz.  

Bir diğer örnek vermek istiyorum; Antalya’da iki tane toplulaştırma projesi var şu an; 

biri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor diğeri, Aksu Deresi arazi 

toplulaştırması çalışması DSİ tarafından yürütülmekte. DSİ’nin yürüttüğü çalışmadan bir 

örnek göstermek istiyorum. Burada iki tane kuyu oluşturuldu bu seralar için, 1 ve 2 şeklinde 

görülmekte yukarıda, şurada ve trafosu var bu araziler daha önce kullanılmayan, tarıma uygun 

olmayan arazilerdi. Bu arazilerde sera bölgesi olarak planlandı.  

 

 
 

Kundu’da yer alan bu toplulaştırma sahası, sera bölgesi olarak planlanmıştır. Bu 

bölgede bakın var olan şu beyaz çatılı olanların hepsi sera, şunların hepsi sera, seraları bu 

toplulaştırma sonrası parselasyon, seraları sabit tesis olarak korunduğu için parsellerin 

şekillerinde bir standart olmamasına rağmen düzenleme yapıldı. Hepsi yoldan ve sudan 

doğrudan yararlanabilir duruma getirildi.  

Biraz önce şu 177 blok tam köşede yer alan, şu 103 numaralı parselden bahsedeceğim. 

Bu toplulaştırma sonrası şu an oluşturulmuş olan parselimiz. Bakın toplulaştırmadan önce 

burada bir kişiye ait 16 tane farklı yerdeki hisse çekilmiş ve birleştirilmiştir. Buradaki 30 m², 

4 m², 100 m²,  329 m²,  3 m², 12 m², 70 m² gibi 16 tane farklı yerde kullanılamaz durumda 

olan parsellerdeki hisseleri çekilip bu kişiye ait bir işletme oluşturulmuş. 4.509 m² lik bir 

bütün parsel oluşturuldu. Bu bölge, daha önce kullanılmayan bir alandı tarıma kazandırıldı. 

Burada ayrıca 80-100 santim kadar toprak çekilmiş bu bölgeye, dediğim gibi iki tane trafo ve 

iki tane kuyu ve trafo yerleştirilmiş bu planlamanın içerisinde.  

Bir diğer örnek; Yalova, Yalova Çiftçlikköy arazi toplulaştırma projesi. 2013 yılında 

bu ihalesi yapıldı. Burada Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için bir 
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çalışma gerçekleştirildi. Çevre düzeni planında mor alanla gördüğünüz bölge, çiçekçilik 

organize sera bölgesi, 1.050 dönümlük bir arazi burası. 652 dönüm kamulaştırılmış yani 

arazinin %60 hisse kamulaştırılmış. Daha sonra bu bölgedeki arazilerin fiyatlarının 

artmasından dolayı kamulaştırmaya gidilememiş ve toplulaştırma ile karşılanmasına karar 

verilmiş. 400 dekarlık kamulaştırma alanı ile ilgili olarak, arazi toplulaştırması ihalesi 2013 

yılında burada 1 milyon liraya ihalesi yapıldı. Eğer buradaki arazi fiyatına göre kamulaştırma 

yapılsaydı 5 milyon 760 bin liraya mal olacaktı. Toplulaştırmanın hem maliyeti düşük, hem 

de toplulaştırma ile parseller doğrudan yoldan ve sudan yararlanıyor, kamulaştırma 

bedelinden de bu şekilde kaçınılmış oluyor.  

 

 
 

Çiçekçilik organize sera bölgesinin haritasını görüyorsunuz. Bu alanda iki köyümüz 

var Laledere ve Gıcık köyleri. Bu köylerdeki kadastral durum, toplulaştırma öncesi bu şekilde 

ve parsellerin satış fiyatları 100 dekarı 40 bin - 100 bin TL değişkenlik göstermekte. 

Lalederede ortalama parsel büyüklüğü 12 dekar, Gıcık’ta ise 22 dekar.  

Toplulaştırma sonrası oluşturulmuş parseller, arazi gördüğünüz gibi çok engebeli bir 

yapıya sahip, toplulaştırmada bu çok büyük bir kısıt oluşturmuş ama bütün parsellerin yoldan 

ve sudan yararlanması sağlanmış. Burada hem çiçekçilik, sera bölgesi mevcut hem de taşıt 

sera bölgesi mevcut toplulaştırma sahası içerisinde.  

Toplulaştırmadan sonra, organize sera bölgesinde şahıs arazileri çekilmiş birleştirilmiş 

durumda.  

Laledere köyünde, yeni mülkiyette hazine hazineleri organize sera bölgesine 

toplulaştırma ile taşındı. Aynı şekilde mera parsellerinde de taşıma gerçekleştirildi.  

Mera ile ilgili bir tahsis amacı değişikliği yapılıp, 222 dekarlık bir alan buraya taşındı. 

Yalova Çiftlikköy, Gıcık ve Laledere köylerinde yapılan toplulaştırma ile işletmelerin hisse 

sayıları azaltıldı, hisseli tapuya sahip mülkiyet sahipleri müstakil tapulara kavuştu. Dalgalı 

topografya ve yüksek eğime rağmen parsel şekilleri daha düzenli hale geldi. Parsellerin 

tamamı yoldan yararlandı. Parsellerin satış fiyatları artmış yeni değer kazanmış. Çiçekçilik 

organize sera bölgesi alanı içinde kalan şahıs arazileri kamulaştırılmadan kamu köy tüzel 

kişiliği ve organize sera bölgesine ait parseller yer değiştirilerek çiçekçilik organize sera 
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bölgesi alanı şekillendirilmiştir. Çiçekçilik organize sera bölgesi alanın da gelecekte 

insanların çalışması için de istihdam yaratılmıştır.  

Sabrınız için teşekkür ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ulusal Seracılık Çalıştayı   

 Sayfa 116 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hasan SİLLELİ – Moderatör 
Ercan TÜRKTEMEL – GTHB BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri 
Daire Başkanı 
Bülent AYTEKİN  – SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı 
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 Moderatör: Efendim, tekrar hoş geldiniz. Gerçekten iki gün yoğun çalıştık. Biz sizleri 

burada görmekten çok memnunuz. Paydaşlar bir araya geldiler. Herkes birbirini anlamaya 

çalıştı, tanımaya çalıştı.  

 İki yıldır gerçekten emek veriyoruz. Bu sektörü, burada çalışanları, üretenleri, 

bürokrasi tarafında bulunanları, sistemi anlamak için iki yıldır çalıştayda topluyoruz. 

Sonuçlarını almaya başladık. Hatta bugün Derya Hanım projelerinde; geçen seneki 

toplantılardan sonra kurumuna gittiğini, durumu anlattığını ve sonuçta 250 bin Euro’luk 

hibenin 500 bin Euro’ya yükseltildiğini, yüzde 50’lik destek oranının yüzde 65’e 

yükseltildiğini ifade etti. Bunları öğrenince, yaptığımız bu Çalıştayların meyvelerini almaya 

başladığımızı gördük.  

 Son dönemde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda konuyla alakalı bir uzmanlar 

grubu oluştu. Biz bundan çok memnunuz. Hem sektörde kimlerin olduğunu biliyorlar, 

sektörün sorunlarını biliyorlar, çözüm önerileri üretiyorlar. Bu açıdan, bu çalıştayın 

hazırlanmasında da çok emek verdiler. Daire Başkanı Ercan Bey öncelikli olmak üzere, Orhan 

Bey, Levent Bey, Nihal Hanım ve diğer isimlerini doğrudan hatırlayamadığım arkadaşlarım. 

Çünkü çok emek veren büyük bir grup var burada. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Seneye 

çok daha iyi şeyler yapacağımızı, daha fazla katılımla daha fazla sonuç alacağımızı ümit 

ediyorum, umuyorum. Onun için kendilerine tekrar buradan teşekkür ederim.  

 Biz şimdi tabii bu çalıştayı son 3-4 yıldır düzenlemeye çalışırken, genelde sera 

konstrüksiyon ve donanım tarafından ağırlıklı olarak götürdük. Evet, başlığına baktığınızda 1. 

Ulusal Seracılık Çalıştayı, 2. Ulusal Seracılık Çalıştayı olarak görüyorsunuz. İlk hazırlıkları 

yaparken, Ercan Beyler de çok iyi hatırlarlar, acaba burada spesifik bir isim koysak mı, 

konstrüksiyon, donanım, başka bir şey koysak mı? Yanlış anlaşılır mıyız? şeklinde 

düşünmüştük. Yok dedik, yapmayalım. Seracılık Çalıştayı olsun. Ama her çalıştayın bir ana 

başlığı olsun. Zaman içinde diğer konulara da yayılalım. Burada bahçe bitkilerinden 

hocalarım var, tarladan var, diğer mühendislik alanlarından hocalar var, kurumlar var.  

 Burada şunu söylemek istiyorum. Üçüncüsünde, dördüncüsünde hepsine yayılacak. 

Belki, daha uzun günlerde, farklı odalarda bir çalıştaya, kurula dönecek belki, bilemiyoruz. 

Ama görüyoruz ki olumlu sonuçlar alıyoruz. O nedenle katılımlarınız için hepinize çok 

teşekkür ederim. Şimdi, biz tabii geçen yıl da bir çalıştay yaptık. Ama ardından, bir yıllık bir 

süreçte TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) ile beraber Jeotermal Seracılık 
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Komitesi yürüttük. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talebiyle başlamış bir 

komiteydi. Bir yıllık süreçte bir rapor hazırladık. Jeotermal Seracılık Çalıştayı. Nelerimiz var? 

Problemlerimiz neler? Çözüm önerileri neler? Bunları oluşturduk. Burada hocalarım var, 

Ayşegül Hocam var, Hasan Hüseyin Hocam var, Toros Hocam var, Halil Bey var, komiteden 

üyeler var. 

 Şimdi size panelin ilk başında Ercan Bey’den bu konu hakkında biraz bilgi vermesini, 

detayları anlatmasını rica edeceğim. Bu panelde amacımız, karşılıklı soru cevap şeklinde 

olsun. Problemi olan, sorunu olan, bu iki gün boyunca konuştuğumuz konularda aslında 

söylemek isteyip de söyleyemedikleri olan… İşte lütfen, açıklıkla kendilerini anlatmasını 

bekleyeceğiz. Ben şimdi sözü Ercan Bey’e veriyorum. Teşekkür ederim.  

 

 
 

 Ercan TÜRKTEMEL: Sayın Başkan, teşekkür ederim. Hasan hocamın bahsettiği 

gibi, seracılık sektörüyle ilk çalıştayımızı 2014 yılında yapmıştık. Aslında amacımız, Seracılık 

Çalıştayına başlarken düşüncelerimiz şöyleydi; seracılık sektörünü, özel sektör almış, belirli 

bir noktaya kadar getirmiş, düşüncesini taşıyorduk ve hala da o düşüncedeyiz. Bakanlığımızın 

tarımsal destek bütçesi çerçevesinde, daha çok ürün bazlı olarak, üretilen ürüne destek verme 

odaklı olarak çalıştığımız için imkânlarımız kısıtlı. Sera inşasında, daha doğrusu yatırım 

aşamasındayken, doğrudan Bakanlığımızın diğer ürün gruplarına vermiş olduğumuz destek 

boyutunda herhangi bir desteğimiz yok.  

 Hal böyle olunca, özel sektör, yatırımcılar, gerek kendi öz kaynakları, gerekse 

bankalarımızdan kullandıkları krediler aracılığıyla sera yatırımlarına girdiler ve özellikle 1995 

yılından sonra ki, daha önce 80’li yıllara dayanıyordu veya daha geçmişte, daha uzun 

tarihlerde ama… Gerçek anlamda Türkiye’de örtüaltı alanlarının genişlemesinin miladı 

diyelim, 1990’lı yılların başlarıdır. Günümüze kadar baktığımız zaman da 2015 yılı itibarıyla 

663 bin dekar alana ulaşmışız örtüaltı varlığında. Evet, dünden beri sürekli konuşuyoruz.  

 Ben de dünkü sunumda jeotermal ile ilgili bir takım tespitlerde bulundum. Ülkemiz 

için jeotermal kaynağın anlamından bahsetmeye çalıştım. Ülkemizin bu doğal kaynağını, bu 

zenginliğini, ülke ekonomisinde farklı sektörlere nasıl kazandırabileceğimiz 

değerlendirmeleriyle yola çıkarak, geçtiğimiz sene seracılık sektörüyle beraber jeotermal 

akışkanın sera ısıtmasında kullanımının önünü açabilmek için çalışma yaptık. İlk başlangıç 
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düşüncesi buydu ama ilerleyen süreçlerde ısıtma ve soğutma sistemi ile beraber nasıl 

kullanırız, nasıl tarıma kazandırırız hesapları yapmaya başladık.  

 Çok kısa bir iki şeyi tekrar etmiş olacağım ama kusura bakmayın. Türkiye; 

biliyorsunuz dünde söylendi, jeotermal kaynak bakımından dünyada yedinci, Avrupa’da lider 

konumunda. Jeotermal akışkanın ilgili mevzuatında da yer aldığı üzere, jeotermal kaynaklar 

ağırlıklı olarak turizm sektöründe, sağlık sektöründe, şehir ısıtmalarında, son zamanlarda 

elektrik üretimi tesislerinde, santrallerinde ve yeni yeni seracılıkta, artı yaş meyve sebze 

kurutma tesislerinde ve tatlı su balıkçılığında kullanılmakta. Bizim amacımız, tarım 

sektöründe, özellikle seracılıkta, jeotermal kaynağı nasıl daha fazla kullanabiliriz? Nasıl daha 

fazla değerlendirebiliriz? Türkiye tarımı son yıllardaki yaptığı atılımla beraber Avrupa’da 

birinci tarımsal ekonomiye sahip, dünyada ise yedinci sıradadır. Elimizde birden fazla farklı 

enstrümanlar var ve bu enstrümanları devreye kattığımız zaman, tarımsal üretim faaliyetlerine 

kattığımız zaman, görüyoruz ki tarımsal ekonomi anlamında ciddi yükselişler gösteriyor. Yanı 

sıra sebze, meyve ve tarla bitkileri üretiminde de dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde yer alıyor.  

 Biz jeotermal seracılık çalışması ile birlikte, Sayın Hocamın da az önce ifade ettiği 

üzere, TÜBİTAK ile beraber ortak bir çalışma yapmak istedik. Jeotermal kaynakları ülke 

ekonomisine nasıl kazandırırız ve ülkemizde jeotermal kaynaklarla ilgili bir stratejinin 

geliştirilmesi gerektiğini düşünerek bir proje başlattık. 2015 yılının Mayıs ayında TÜBİTAK 

ile bir protokol imzaladık. Dünyadaki ve ülkemizdeki jeotermal kaynakların mevcut 

durumunu belirlemek istedik. Ülkemiz dünyanın neresindedir? Jeotermal kaynakları nerede, 

ne kadar kullanabiliyoruz? Ekonomiye ne ölçüde kazandırabiliyoruz. Buradan yola çıkarak bir 

teknik ekip oluşturduk. Bu teknik ekibimizin içerisinde Hasan Hüseyin hocam vardı, Ayşegül 

hanım vardı, Hasan hocam, Orhan hocam ve Halil Kozan bey, Toros hocam gibi kendisini bu 

konuya adamış, Türk tarımına ve Jeotermal kaynaklarla ilgili çalışmalara adamış 

meslektaşlarımız ve büyüklerimizle beraber yola çıktık.  

 Projemizden çok kısa bahsedeceğim, çünkü program olduğu gibi yoğun biliyorsunuz. 

Proje kapsamında ne yaptık? Önce araştırma çalışmalarına başladık. Ulusal ve uluslararası 

mevzuatı ve destek mekanizmalarını, sistemlerini inceledik. Ulusal ve uluslararası seviyede 

iyi örnekleri, iyi uygulama örneklerini takip etmeye çalıştık. Bir takım görüşmeler yaptık ki 

bu sektörü temsil eden 9 ilde, jeotermal kaynağın yoğun olarak rezervlerinin bulunduğu 

illerde, bu illerde 21 firma, 9 il özel idaresi ile toplam 30 farklı kurum kuruluş ve özel sektör 

ile 30 adet yüz yüze görüşme gerçekleştirdik. Hep gözümüzde büyütürüz, yurtdışı 

uygulamalar nasıldır? Yurtdışındaki yatırımlar nasıldır? ARGE çalışmaları nasıldır? Bu 

çalışma içerisinde Hollanda ve İtalya’ya bir teknik gezi gerçekleştirdik.  

 Evet, Hollanda farklı bir ülke, seracılık teknolojilerinde, tarımsal faaliyetler ve 

işletmeler anlamında. Ben Hollanda’yı farklı bir kategoriye koyuyorum, çünkü oradaki bütün 

uygulamalar AR-GE çalışmalarında elde edilen sonuçlar doğrultusunda, tamamen teknolojik 

yapılan çalışmalardan ibaret. Farklı bir uygulama, farklı bir ülke…  

Ancak İtalya’daki jeotermal enerji uygulamalarını gezdiğimiz zaman, İtalya 

denildiğinde insanın gözünde farklı bir boyut vardır. Bir Avrupa Birliği ülkesidir, köprüyü 

geçmiş olan bir ülkedir. Ben hayal kırıklığına uğradım. Türkiye’deki tesisleri, jeotermal ile 

ilgili elektrik üretim tesislerini gördüğüm zaman Denizli, Aydın, İzmir’le kıyasladım ve 

gördüm ki biz çok çok ilerdeyiz. Aslında, biz bu ülkede içeride yaşadığımız için, dışarıdaki 

kendi varlığımızın, kendi gücümüzün çok fazla farkında değiliz. Ancak dışarı çıkıp 

gözlemlediğiniz zaman, Türkiye’nin hangi boyutta, hangi aşamada olduğunu çok daha net 

görebiliyorsunuz.  

 Çalıştaylar düzenledik, mevcut durum analizi çalıştayı, Strateji Geliştirme Çalıştayı ve 

Strateji Uzlaşı Çalıştayı ki bu çalıştayları farklı illerde yaptık ve illerdeki sektörün tüm 

bileşenlerinin katılımıyla, sektörün tüm sorunlarını, ilk etapta çözmemiz gereken temel taşları, 

belirlemeye çalıştık. Danışma Kurulumuz vardı, teknik komitemiz vardı ve 19 kişiden oluşan 
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bir teknik komiteydi. Her ay sonunda o ayki yapılan çalışmaların değerlendirmesini 

gerçekleştirdik.  

 Bu proje faaliyetlerini yürütürken belirlenen yöntem ve sürecimiz mevcut durum 

analizi, stratejik modelleme, stratejinin yayınlanması, uygulanması ve yıllık izleme ve 

değerlendirmelerinden ibaretti, dört aşamalı bir projeydi. Son iki stratejinin yayınlanması ve 

uygulamasıyla yıllık izleme değerlendirmesinin yapılmasını daha değerlendirme ve o süreç 

devam ediyor ki 15 Temmuz’da yaşanan, ülkemiz için yaşanan o kötü, talihsiz olayın 

ardından, ülkemizin içinde bulunduğu durumda ve her gün değişen gündeme bağlı olarak 

biraz yavaşlamak zorunda kaldık. Ancak, bu projenin tamamlanması bizim için çok önemli. 

Şu açıdan önemli, ülkenin kaynaklarını kullanarak bir proje hazırladık. Sektör ile bu projemizi 

paylaştık ve sektör bizden bu yapılan çalışmanın sonuçlarını, çıktılarını bekliyor. Ülke 

ekonomisi için çok önemli bir değer. Bu değeri bizim Bakanlık olarak ve paydaşlarımız ile 

beraber hayata geçirmemiz gerekiyor.  

 Yaptığımız çalışmalarda SWOT analizinde sadece güçlü alanlarla, zayıf alanlarla bir 

iki başlığı vermek istiyorum sizlere. Jeotermal enerji ve temiz ve yenilenebilir enerji, 

jeotermal enerji kullandığımız zaman seralarda yüksek kaliteli ürünler elde edebiliyoruz. 

İstihdama katkısı çok fazla ve en önemlisi de, jeotermal ısıtmayla yapılan seraların arttırılma 

potansiyeli çok fazla. Çünkü sektör buna ilgi duyuyor. Zayıf alanlarla ilgili olan kısımlarda en 

önemlisi mevzuattan kaynaklanan sorunlardı. Arkadaşlar, bu çalıştaylarda elde ettiğimiz 

sonuçlardan bahsediyorum size. En önemli sorun mevzuattan kaynaklanan sorun. Mevzuatta 

jeotermal akışkanın kullanılmasıyla ilgili turizm ve sağlık sektörüne çok atıfta bulunuluyor. 

Ancak tarım sektörü, özellikle seracılık sektörüyle, özellikle kanunda bir atıfta bulunulmamış 

ve biz jeotermal akışkanı tarımsal faaliyetlerde kullanmakta zorlanıyoruz. En önemli 

sorunumuz mevzuat sorunu.  

 Mülkiyet sorunları var. Çünkü ihalesi yapılmış, kuyular alınmış, artık kuyunun sahibi 

var. O kuyu sahibi çıkardığı suyu belli bir bedel karşılığında verecektir. Tabii ki bunu kimi 

zaman, kimi işletmeler paylaşmak istemiyor. Kimisi de, örnek anlamında söylüyorum, 1 

liralık, 1 metreküpe 1 lira edecek suya 10 lira istiyor ve astarı yüzünden pahalıya geliyor. 

Temel sorunumuz mevzuat sorunu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda çıkan raporumuzu 

aslında teknik komite üyelerimizle ve sektörün bileşenleriyle paylaşacaktık, ama bir sıkıntı 

yaşadık. Yani sıkıntı derken, bu 15 Temmuz’dan sonraki süreçten bahsediyorum. Bunu en 

kısa zamanda sizlere ulaştıracağız.  

 Yapacağımız ilk iş şu: Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet DANİŞ ile bu jeotermal 

konusunu paylaştığımız zaman, raporu gösterdiğimiz zaman, çok ilgi gösterdiler. İlgili kamu 

kurum ve kuruluşlarını yakın zamanda Bakanlığımızda toplayacağız. Mevzuat düzenlemesiyle 

ilgili neler yapmamız gerektiğini paylaşacağız ve çalıştayın çıktılarında artık bu mevzuatta 

yeni bir yapı mı oluşturulur, bilemiyorum. Kısa süre içerisinde hızlı bir adım atacağımıza 

inanıyorum. Çünkü Sayın Bakan Yardımcımızın bu konuda desteğini ve yardımını 

göreceğimize inanıyorum. Sözümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Anlatacak çok şey var bu 

konuda. Ancak benden sonra Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanımızın da kısa bir 

konuşması olacak. Jeotermal sektör bizim için önemli, önemsediğimiz, önem verdiğimiz bir 

konu. Yakın gelecekte bu konuda bir takım atılımlar olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum 

sizlere, sağ olun efendim.  

 

 Moderatör: Ercan Bey, teşekkür ediyoruz biz de bu güzel çalışma için. Umarım 

ülkemizin jeotermal kaynakları verimli bir şekilde kullanılır. Mevzuatlar bu amaçla uygun 

hale getirilir. Sera sektörü, diğer sektörlerde bu jeotermal enerjiden faydalanır hale gelirler. 

Şimdi efendim ben sözü sizlere vermek istiyorum. İki gündür bizler konuştuk, derdimizi 

anlattık. En azından konu başlıklarını belirledik. Herkes ana konuda fikre sahip oldu. Şimdi 

bizim atladığımız konular olabilir onları, yeni konu önerilerini sizlerden bekliyoruz. Bundan 
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sonra söz sizde. Mümkün olduğunca, öncelikle kendinizi tanıtarak katkıda bulunursanız 

sevinirim. Sağ olun.  

 

 
 

 Mehmet Güzel (Anamur Muz Üreticileri Başkanı): Ben Anamur Muz Üreticileri 

Birliği Başkanı Mehmet Güzel. Öncelikle böyle bir çalıştaya biz de davet edildiğimiz için 

başta Genel Müdürlerimize, Daire Başkanlarımıza, katılımcılarımıza, çiftçilerimize teşekkür 

ediyorum.  

 Efendim, dünden bu tarafa aşağı yukarı konularla ilgili birçok şeye hâkim olduk ve bu 

çalıştayın özelliği de zaten eksiklerimizi tamamlamamız. Bu işlerle ilgili de çiftçilerimizi daha 

verimli hale getirme pozisyonunda yer almaktayız. Birincisi, biz Muz Üreticileri Birliği olarak 

dünden bu tarafa hiç muz ile ilgili bir konuşma yapmadık. Öncelikle kısa ve öz olarak sizlere 

muzu tanıtmak istiyorum. Türkiye muz üretiminin yüzde 65’ini üretiyoruz. Yani dışarıya 

ihracat yapar bir durumda değiliz ve iç piyasanın yüzde 65’ini üreten Anamur, Bozyazı, 

Gazipaşa ilçelerimizde yetiştirmekten siz değerli tüketicilerimize sunmaktan onur duyuyoruz,  

 Biz benekli kokulu Anamur muzu dediğimiz zaman, ithal muzun bizden geri kaldığını, 

kabuğunun kalın olduğunu ve gayet kokulu, benekli Anamur muzunu tüketmelerini her zaman 

için reklamlar anlamında Anamur muzunu ön plana almaya gayret gösterdik. Bakanlığımızın 

bize verdiği desteklerle daha fazla ön plana çıkarmamızı ve elimizin kolumuzun geniş 

olmasını sağlayacağına inanıyoruz.  

 Birincisi, bir serada, dün konuşuldu, cam seranın özellikle örtüaltı naylon seraya 

çevrildiği, özellikle cam seracılıkta azalmaya gidildiği söylendi. Bizim bölgemizde Anamur-

Bozyazı arasında örnek veriyorum, yaklaşık 25.000 dönüm kapalı muz serası var. Hiçbir tane 

cam sera yok, zaten cam seradan muz serası olmaz. Ama 3 yılda bir, 4 yılda bir sera 

naylonunun değişmesi lazım. Onun içine kattıkları, böyle rutubet olacak şekilde… 

Biliyorsunuz muz serası rutubetli olur, olacak şekilde maalesef fiyatları çok yüksek, dolara 

bağlı olduğu için, üç yıllık çekilen naylonda dördüncü yıl verim azalması olur. Yani 1 

dönümden 10 ton muz alıyorsak, dördüncü yıl 8 tona, beşinci yıl 7 tona, 6 tona… Neden? 

Örtü malzemesinin değişmesi gerekiyor. Bir dönüm örtüaltı seranın bugün naylon 

değiştirmesi, bizimki yüksek A tipi butik seralar oluyor ve az önce de bahsettiniz, dün de 

bahsettiniz, çiftçilerimiz en düşük 3 dönümle 10 dönüm arasında seraya sahip. Bugün 7,5 
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milyar lira maliyeti olan bir sera naylonunun yüzde 18 KDV’sinin kaldırılmasını istiyoruz. 

Çünkü bu yüzde 18 KDV devletimize gidiyor, devletimizin zaten bize yardımcı olması 

gerekirken, en azından gübrede almadığı KDV’yi sera naylonlarında da almamalarını, hatta 

bu demirlerde, sera naylonu haricinde demirlerde, damlama-sulamada KDV’lerin 

kaldırılmasını talep ediyoruz. Yani en azından bir günde, hani İstanbul bir günde yapılmadı, 

demire de hani böyle yapılmaz demezse, naylondan başlayıp gelecek yılki toplantılarda demir 

ve damlama-sulamalarda da kaldırılmasını, bir başlangıç yapılmasını talep ediyoruz.  

 İkinci konu, efendim, havza bazlı desteklemelerde bizler gerekli desteği zaten 

alıyoruz, ancak üretim yaptığımız ilçenin henüz Türkiye’ye tanıtılmasında çok zorluk 

çekiyoruz. Bazı üniversitelerde ya da televizyonlarda Anamur muzu nerede yetişir diye 

sorulduğu zaman Afyon’da yetişir diye cevap verenler çıkıyor. Yani biz yetiştirdiğimiz muzu 

henüz tanıtamadık. Bu konuyla ilgili ARGE çalışmalarında da destek bekliyoruz.  

 İyi tarımla ilgili Sayın Bakanımız Faruk Çelik, Lütfi Elvan ve Gümrük Bakanımız ile 

geçtiğimiz yıllarda ilimizde toplantı yapıldı. İyi tarım pilot bölgesi Mersin bölgesi uygulandı. 

Ancak, Muz Üreticileri Birliği’nden başlamak kaydıyla, biz dile getirmiştik, Mersin bölgesi 

pilot bölgesi uygulandı. Türkiye’deki birliklerin geniş, böyle biraz desteklenmesi ve aynı 

Ziraat Odası gibi daha geniş kapsamlı çiftçilere destek verilmesinin sağlanması için Mersin 

Bölgesi, o da pilot bölgesi uygulandı. Fakat şu anda 1.5 aydır, 2 aydır, birkaç sefer toplantı 

yaptık, inşallah önümüzdeki günlerde bu desteklerin faaliyete geçeceğine inanıyoruz. İyi 

tarım ile ilgili biz yaptığımız ve Muz Üreticileri Birliği olarak 250 dönümden başladık, 3.000 

dönüm iyi tarım yapıyoruz. Tarım Bakanlığımız da buna gayet destek veriyor. Keşke bütün 

üreticilerimiz sadece belgelerini alsa. Çünkü muzda izlenebilirlik konusu gayet, çok basit, 

çünkü hiçbir kalıntı olmayan, sadece davar gübresi ile muz yetiştiriyoruz. Onu da, hatta 

Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde ürün analizine gerek yok, muzda herhangi bir kalıntı yoktur 

diye İlçe Tarım Müdürlüklerine de yazı yazdığını biliyoruz.  

 Danışman çalıştırdık, Güneydoğu bölgelerimizde çalışan danışmanlar sadece 

belgelerle çalıştı. Akdeniz sahilindeki danışmanlık çıkan yasalarımızda, biz 9 danışman 

çalıştırdık yanımızda 107 üye ile 6 yıl önce almış olduğumuz Birlik, 1.700 üyeye çıktı. 1.700 

üyede her danışman 50 tane üreticiye bakabiliyor. Şu anda danışman sayısını 5’e düşürdüler. 

250 üyeye bakabiliyoruz. 1.500’ü, yani siz torpilli üreticilere mi danışman veriyorsunuz dedi. 

Ben de bu yıl danışman çalıştırmama kararı almak zorunda kaldım. Danışman sayılarımızı en 

azından bölgesel çalışmalarla artmasını talep ediyorum. Bir de danışmanlık belgesi olup da, 

ziraat mühendisi olup, 2 yıllık teknikerlerimizi bulmakta zorlanıyoruz. 4 yıllık Ziraat 

Mühendisi olup da, sadece danışmanlık belgesi olmayan ziraat mühendislerimize iş 

istihdamının sağlanmasını arzu ediyoruz.  

 Efendim, fide desteklerimiz devam ediyor. Yalnız muz fidesine destek, sertifikalı 

olmasına rağmen, dönüme 100 fide gibi bir rakam destek veriliyor. Ancak, bizim o kadar 

devletimizin fide yetiştiriciliğinde, dün de bahsettiler, yani elimiz kolumuz geniş, istediğimiz 

fideyi yetiştirebilir durumdayken, maalesef bizim çiftçilerimiz her yıl fideyi değiştirmek 

zorunda. Neden? Başka bir seradan sökülüp de öbür seraya, yeni seraya ekildiği zaman, 

biliyorsunuz “o serada bir hastalık varsa bizim seramıza taşınır” diye korkumuzdan her yıl 

fideyi dışarıdan alıp dikiyoruz. İsmini bahsetmemde bir sakınca görmüyorum. Mesela, örnek 

Toros Fide, 6-6,5 TL’ye fide satıyor. Biz 1 dönüm seraya 180-200 adet civarında muz 

dikiyoruz. Şimdi 100 TL, acaba bunu sadece, dikim ücreti bile olmayan bir desteğin nasıl 

değerlendirileceği konumunda Tarım Bakanlığımızın değerlendirmesini arz ediyorum.  

 Efendim, kırsal kalkınma destekleme projelerimiz gayet güzel. Bizim ilçemizde, yani 

muzla ilgili desteklemelerde güneş enerjisi paneliyle elektrik üretimi konumunda bir şey 

çıkardılar. Zaten, dün de söylediniz, ne güzel termallerde sularla ilgili çalışmalarımızda, sıcak 

su bölgesi olan bölgelerimizde domatesin yetiştiriciliği gayet güzel. Ancak, bizim bölgemizde 

zaten Allah’ın verdiği bir nimet, güneşten yaklaşık bir günde 4 mevsimi yaşadığımız bir 
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ilçedeyiz, bir ildeyiz. Şimdi, malum böyle bir ilçeye nasıl yukarıda ARGE çalışması yapılıyor 

da, güneş enerjisinden elektrik üretip de serada kullanılma aşamasında bir tavır alınıyor, 

takılıyor bilemedim ve buna da ayrıca EnerjiSA bağlama müsaadesi vermiyor. Vatandaş 1,5 

milyon TL hibe alması beklenirken, 300-500 bin lirası geriye isteniyor. Çünkü, güneş enerjisi 

gerekmeksizin. Bunun da çalışmalara dâhil edilmesini arzu ediyorum. IPARD projesine 

gelince, Sayın Bakanımız Mehdi Eker zamanında bir muz fidesi götürdük. Muz fidesi küçük, 

üzerine de yazdık Sayın Bakanımıza, işte “Anamur Muz Cumhuriyetinden geldik” diye. Bu 

ne dedi? Biz de gölevez derler, sadece bizim ve Kıbrıs’a bağlı bir gölevez, patates gibi, 

bileniniz vardır. O mu? Dedi Sayın Bakanımız. Yok dedik efendim, bu muz. Bundan muz mu 

olur yani? Çok af buyur, hanımefendiler var, bundan muz olmaz dedi. Biz de olacağını 

söyledik, resimlendirdik. 3 ay sonra bu hale geliyor, 6 ay sonra bu hale geliyor, 9 ay sonra 

doğum yapıyor, 12 ay sonra da kesime geliyor. Anamur muzu bu dedik.  

 IPARD projeleri Avrupa Birliği projesi, bizim kendi paramızla değil. Nedense, adeta 

hanımefendi çok güzel konuştu. Ben kendime bir şey istemiyorum ama üreticilerime aldığım 

her şey zaten bizim milli ürünümüzdür. Nasıl milli tarım destekse, biz bu desteğimizden 

payımızı almak istiyoruz.  

 Şimdi malum, IPARD geliyor, efendim burada fide yetiştiriciliğine veriyoruz, muz 

yetiştiriciliğine vermiyoruz. Tamam, vermeyin. Fide yetiştirelim. 180 tane fideyi, yani siz 

yetiştirdiğiniz fideyi seranın içinde denemeniz gayet doğal bir şey değil mi? Yani sizin 

ürettiğiniz bir muz, kaç kilo muz hevengi vereceği doğal bir şey değil mi? Efendim bir tanesi 

doğum yaparsa Avrupa Birliği’nden araştırmaya gelen arkadaşlarımız katiyyen parayı geriye 

ister. Tamam, bizim IPARD projesi maalesef bitti.  

 Şimdi arkadaşlar, bir şeyi önce yaşayalım. Bakın, dünkü konuşmacı arkadaşlarımızı 

dinledim, yani 14 bin liraya mal olan güneş enerjisinden, termal santralden veyahut kömür 

madeninin bizden olmasından 1,5 liraya mal olması gerekirken, nereden nereye bakın. Ülke 

ekonomisi… Bakın daha dünkü Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın açtığı tünelin hem 

nasıl ekonomiye, bakın bugün haberleri izlediyseniz, katkıda bulunduğunu siz de gördünüz. 

Kim ne derse desin, üretimin yanındayız. Biz çiftçiyiz. Bakın, burada öyle bir şeyler var ki. 

Dünden bu tarafa edindiğim bilgiyi söylüyorum. Çoğunuz belki soracaktınız, ben sormuş 

oluyorum.  

 Şimdi sigorta TARSİM, adeta zaten başka bir şey. Dün, evvelki gün Genel 

Müdürümüz Anamur’daydı. Biz davet ettik. TARSİM Genel Müdürü diyor ki “biz kar amaçlı 

bir şey yapmıyoruz”. Tamam, doğru söylüyorsunuz. Devletimizin bir TARSİM’i… Dün de 

bahsetti hanımefendi, ne kadar güzel, Mustafa Bey, bölge müdürümüz… Ne kadar güzel 

sunumlar yapıldı. Biz Genel Müdürümüze aktardık. Ama yerinde inceledikten sonra çok şey 

değişti. 2005 yılından bu tarafa TARSİM çok değişti ama daha da değişecek. Pekâlâ, dünkü 

muzun serasında muz donmuş, para ödememiş. Ama gelecek yıl kapsam altına alacak. Pekâlâ, 

bu günkü öleni geriye getirebilir miyiz?  

 Bakın arkadaşlar, bizzat yaşadım. Ayın 14’ü akşamı bir fırtına oldu. Bazı 

bölgelerimizde yaklaşık 400 dönüme yakın sera yıkıldı, yerle bir oldu. Dozer geçmiş gibi ve 

bu seralarımızda 35 trilyon civarında hasar var. Ziraat Bankası’ndan bir temsilci gelmedi 

bakın. Ziraat Bankası Bölge Müdürü ve Genel Müdürlüğü’nden bizzat yetkililer geldi. Bize 

söyledikleri şu. Efendim, biz sivil toplum örgütüyüz. Çiftçilerimizin size söyleyemediklerini 

söylemekte, ortak karar, müşterek paylaşıyoruz. Şimdi, biz bunlardan bahsederken, Sayın 

Anamur İlçe Müdürümüzün yanına gidiyoruz. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Anlatamıyoruz. 

 Bölge Müdürü, Genel Müdürlük derken hepsi geldiler. Bahsettikleri konuyu dile 

getirdik. Aynı böyle çalıştay toplantısı gibi, ilçede toplantı yaptık. Bize şunu söylediler. Ziraat 

Bankası’ndan kredi alırken 7 yıllık sizlere protokol imzalatıyorlar. Devletin yüzde 5,5 faizle, 

yüzde beş buçuğunu da hazineden aldığı paranın özel banka gibi, Türkiye’de bir numara bir 

banka gösterildi. Kimin parasıyla? Sizin, bizim paramızla.  
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 Arkadaşlar, bir kere % 5,5 ile vermiş olduğu faizin %1’i dosya parası, ayrıca 

kesintilerle %9’u buluyor. İyi bir parayla aldığınız zaman az önce Ziraat Bankası, Denizbank 

ve Garanti Bankası da söyledi, % 11’e kadar zaten özel bankalar da veriyor. İki puan mı bize 

verdikleri destek? Dün konuştular, ne kadar güzel, % 50 hibelerde IPARD’la aynı gene kırsal 

kalkınma… Verilen hibenin % 50’nin %  18’i KDV’sini, kestiği % 20 amortismanı 

hesapladığınız zaman %15’de. Zaten Ankara’dan gelecek bir heyet bizim yerimizi 

denetleyecek diye elimizi, ayağımızı öncelemekten, o % 20’yi de istemez duruma geliyor 

bizim çiftçimiz.  

 Arkadaşlar, gerçekten bu çalıştayın çok değerli geçmesini ve bu tip konuşmalarımızın 

sonuç raporuna alınmasını ve bu sonuçlarımızın kesinlikle gelecek yıl, birkaç tanesinin en 

azından gündeme girmesini, daha gelecek yıllarda bir iki tane daha girmesini, sizlerin 

huzurunda Sayın Heyetten istiyorum.  

 Efendim Bankalar, Denizbank ve Garanti Bankası özellikle, konuştular. Allah razı 

olsun, sponsorumuz da olmuşlar. Özellikle biliyorsunuz Ziraat Bankası araziyi sadece ipotek 

alıyor. Deniz Bankası ve Garanti Bankası araziyi ipotek aldıktan sonra, şimdi vatandaşın 

teminatı yetişmiyor. Üzerine yapmış olduğu yatırıma cins değişikliği diyoruz. Serayı 

işletiyoruz. Örtüaltı seracılıkta örtüaltı sera yazıyoruz. Bunu yazdığımızda, örtüaltı serayı 

Ziraat Bankası teminattan kabul ediyor, özel bankalar kabul etmiyor. Şimdi ne oluyor? 

Çiftçinin teminat eksikliği geliyor. Ondan sonra, bir sürü kefile imza attırıyorlar. Daha sonra 

çıkmaz hale geliyoruz. Bu konuyla ilgili özel bankalarımızın da çalışmalarını rica ediyorum.  

 Ben bitirdim efendim, teşekkür ediyorum. Efendim, elektrikle ilgili de KDV’mizin 

kalkmasını istiyorum. Birliklerimizin biraz daha fazla genişletilerek, bizim de Ziraat Odası 

gibi arkamızda bir Tarım Bakanlığı’nın olduğunu hissetmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

 

 Moderatör: Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz. Gerçekten dertliydiniz. Kendinizi 

umarım anlatabildiniz. Söz bitmedi, biz size yine söz vereceğiz. Konuyla alakalı olduğu 

yerlerde yine sözünüzü alın. Böyle katkıda bulunun. Karşılıklı olsun. Konu unutulmamış 

olsun. Ben de notlarımı aldım. Bakanlık da kendince notlarını aldı. Muz seraları diğer 

seralardan biraz yapısal olarak farklı. Belki üzerinde çok fazla ARGE çalışması yapılması 

lazım. Sektörün bunu da dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.  

 Şimdi ben Anamur’a gittiğim zaman görüyorum muz seralarını. Daha çok demir 

yoğun bir yapıda. Aslında siz, muz bitkilerinin üzerini kapatmak gibi bir yöntem 

uyguluyorsunuz. Bu da ne oluyor? Selde, doluda, rüzgârda yıkılabiliyor. Özellikle biraz önce 

bahsettiniz, 400 dönüm sera. Burada hesabı yapılmış. Kolon hesabı, makas hesabı yapılmış 

seralarla üretime geçilse, belki bu sıkıntıları yaşamayacaksınız. Söylediniz. 10 tondan 8 tona, 

ertesi yıl 7 tona düşüyorsunuz. Çünkü üzerindeki örtü malzemesinin ışık geçirgenliği 

değiştikçe sizin de tabii ki etkileriniz değişiyor. Artı bitkileriniz çok büyüyor ve onlar içeride 

gölge yapmaya başlıyorlar.  

 Bu aslında sadece oradan örtüyle değil, bitkilerinizle de alakalı bir gölgeleme sıkıntısı 

var. Bu demek ki konstrüksiyon tarafında çözülmesi gereken epey bir iş var. Bunları da 

çözerek hareket etmeliyiz. O nedenle buraya gelmiş olmanız, görüşlerinizi paylaşmanız, bizim 

için çok değerliydi. Biz de bu noktada çalışma yapabiliriz. Beraber çalışalım. Sonuçta siz de 

bir Birliksiniz, biz de bir derneğiz. Tarım Bakanlığı da zaten yanımızda. Tübitak gibi bir 

kurumumuz var, araştırmalarımıza destek veren. Üniversitelerimiz var, hocalarımız var. Hep 

beraber yapacağımız çok şey var. Diğer krediler de, başka konular, zaten bunlar bürokratik 

şeyler. Asıl biz yapısal sorunlarımızı çözelim. Çok daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. 

Teşekkür ederim, destekleriniz için. Evet, arkadan bir söz isteyen var. 
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 Katılımcı - Merhabalar. Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Antalya 

Kepez çiftçisiyim. Öncelikle sektörümüzün herkesin bildiği gibi biraz sıkıntıları var. Bunlar, 

Rusya ile yaşadığımız sıkıntılardan dolayı, pazar sıkıntılarımız var. İhracatta alternatif 

pazarlar bulmamız gerekiyor. Balkan ülkeleri olsun, Arap ülkeleri olsun, diğer ürün 

satabileceğimiz ülkeler değerlendirilmeli. İhracatçılarımıza alternatif pazarlar konusunda 

yardımcı olunması gerekiyor. Artı bir de gübre desteği konusunda bir sıkıntımız var. % 18 

indirim yapıldı, ama o çiftçilere yansımadı. Gübre üreticileri % 20 zam yapınca, bize fiyat 

olarak bir şey yansımadı. Onu belirtmek istiyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım.  

 Fide girdilerimiz çok yüksek. Fide bazında destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Bir fide, domates fidesinden bahsedersek, şu an 70-80 kuruştan başlıyor, 1.200-1.300 liraya 

kadar, fidan girdilerimiz var. Alan bazlı destek konusunda, şimdi Doğu’daki tarlalar çok 

büyük olduğu için mazot desteklerinden daha iyi yararlanıyorlar. Ama biz Antalya olarak 

bizim yerlerimiz çok kısıtlı. Bize verilen mazot destekleri çok cüz’i kalıyor. Böyle 

olmasındansa örtüaltı yerlerimiz kadar destek verilmesi ya da ürün olarak, üretilen ürün 

bazında destek verilirse daha faydalı olacağına inanıyorum.  

 Artı bir de havza bazlı sistemde, yeni açıklanan sistemde Antalya’mızda domates, 

biber, kabak gibi çok ekilen ürünlere şu an destek yok. Onlar da eklenirse memnun oluruz. 

Başka benim çiftçi olarak söyleyebileceğim, ısıtma desteği. Bizim şu anki ısıtma olarak 

kullandığımız sobalar modern değil. Daha çok kömür ve odun harcıyoruz. Bu da bizim 

girdilerimizi çok zorluyor.  

 Modern ısıtma sistemleri alan çiftçilerin desteklenmesini bekliyoruz. Tarım Bakanlığı 

bünyesinde ihracat ofisleri açılmasını istiyoruz. Bu bizim pazarımızın çeşitlendirilmesi için 

daha iyi olacağına inanıyoruz. Domates gibi ürünlerin, sadece sofralık değil, sos, salça 

konserve gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek Avrupa gibi diğer herhangi bir 

ülkeye pazarlanmasını istiyoruz. Bu da bize daha iyi bir avantaj katacağını düşünüyorum.  

 Artı, hal rüsum vergileri üzerinde düzeltme yapabilirsek daha güzel olacağını 

düşünüyorum.  ÇKS ve Örtüaltı Kayıt Sistemlerinin birleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması 

hususunda çalışma yapılmasını istiyoruz. Artı Ziraat Odalarının bize daha çok katkı 

sunmalarını istiyoruz. Aidatlarını biraz yüksek buluyoruz açıkçası.  

 Bizlere ziraat mühendisleri göndersinler. Bizleri daha çok bilgilerle donatmalarını 

istiyoruz. Artı bir de bir çiftçi mesela bazı yerlere başvuru yaparken belge isteniyor, çiftçi 
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belgesi gibi evraklar isteniyor. Onun yerine bir çiftçi kartı gibi bir şey olsa da biz onunla her 

yere başvurabilsek. Herhangi bir belge ya da kağıt istenmese bizden. Biz de çiftçi 

olduğumuzu kanıtlayabilsek. Mesela hale giriyoruz. Çiftçi misin ya da esnaf mısın diye 

sorulduğu zaman evet kardeşim ben çiftçiyim, kartım var diye gösterebilelim. Teşekkür 

ediyorum beni dinlediğiniz için, saygılarımı sunuyorum.  

 

 Moderatör: Teşekkür ediyorum. Ercan Bey bu konuda var mı bir söyleyeceğiniz? 

 

 
 

 Ercan TÜRKTEMEL: Şimdi aslında Mehmet Bey’in biraz evvel konuşmasında 

ifade ettiği noktada da cevap vereceğim kısımlar var, ama son cümlelerinden başlamış olayım. 

Beyefendinin dile getirdiği taleplerden en azından kendi Genel Müdürlüğümü ilgilendiren 

konularda bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Gübre desteği ile ilgili, evet KDV düşürüldü, 

fiyatlar bize yansımadı dediniz. Bununla ilgili Tarım Kredi Kooperatiflerinin, GÜBRETAŞ’ın 

da bir takım düzenlemeleri var. Gelecek dönem içerisinde bu konuda yapılan çalışmalar var.  

 Gübre desteği ve mazot desteğinin tekrar düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar devam 

ediyor. 2017 yılından itibaren biliyorsunuz Havza Modelinin hayata geçmesiyle beraber 

bunun daha net ve kesin sonuçları ortaya çıkacaktır. Fide desteği ile ilgili olarak Sayın 

Bakanımızın bu konuda bizden çalışmamız yönünde bir talimatı oldu. Özellikle sebze 

fideciliğinde üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili bir takım çalışmalar var. 

Tabii ki bunların hepsi ön hazırlık çalışmalarıdır. Ortaya, bütün çalışmalar tamamlandıktan 

sonra, bizi ilgilendiren boyutu ortaya çıkacak olan bütçe ve bu bütçenin Maliye Bakanlığı 

tarafından kabulü noktasında.  

 Bilindiği üzere Bakanlığımızın bir Tarımsal Destekleme bütçesi var. O bütçenin 

sınırları çerçevesinde uygun olup olmadığı değerlendirilecektir. Alan bazlı destek kapsamında 

söylediğiniz şey vardı. Milli Tarım projesi kapsamında evet. Sabah Necdet Bey’in yaptığı 

sunumda da şunlar ifade edildi. Bizim Bakanlık olarak geçmiş dönemde 17 ürüne destek 

veriyorduk ki bunlar ülkemiz için stratejik öneme sahip olan ürünler, arz açığı olan ürünler, 

bölgesel olan ürünlerdi.  

 Halihazırda geçmiş dönemden, geçmişten bugüne kadar, meyve ve sebze ürünlerinde 

ürüne doğrudan destek vermiyoruz. Çünkü bu ürünlerimizde arz açığı yok ve özellikle meyve 

ve sebze ürünlerinde dünyada ihracatta ilk beş içerisinde ve hatta ilk üç içerisinde olduğumuz 
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yaklaşık olarak 7-8 tane ürünümüz var. Durum böyleyken sebze ve meyvede şu an için alan 

bazlı bir destek çalışmamız yok. Ama gelecek yıllarda, önümüzdeki sene veya daha sonraki 

yıllarda, peyderpey önemli olan veya stratejik önem içerisine alınacak olan ürünler destek 

kapsamına alınacaktır.  

 İhracat ofislerinin açılması ile ilgili olarak Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğümüzde özellikle Rusya ile yaşanan gerginlikten sonraki yaşanan süreçte özellikle 

dış pazarın açılması, yeni pazarlara açılabilmek adına bir Dış Pazar birimi oluşturuldu. 

Oradan da arkadaşlarımız burada bizim toplantımızda, bizleri dinliyorlardır. Bu konuda yeni 

açılımlar olacaktır. Yani resmi anlamda sürekli dış pazar arayışımız devam ediyor.   

 Hal rüsum ücretleri ile ilgili bir konuyu dile getirdiniz. Hal Kanunu evet konu bazında 

baktığımız zaman bizim Bakanlığımızın konusudur. Tarımsal ürünlerin pazarlanması 

aşamasındaki süreci anlatan bir pazarlama noktasıdır. Ancak ilgili kanun ve ikincil 

mevzuatları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkisinde ve uhdesinde olduğu için bu konuya 

direkt olarak Bakanlık olarak bizim müdahale etme şansımız yok. Ancak, görüşlerimizi ve 

tavsiyelerimizi iletmek durumundayız. Ancak Ekim ayının başlarında Mersin'de yaş meyve 

sebze ve seracılık sektörü ile ilgili bir toplantı yapıldı. Bu toplantının konusu Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından Hal Kanunu’nda gerek üretici gerekse tüketici boyutunda 

yaşanan sıkıntılar, zorluklar ve engellerin aşılması ile ilgiliydi. Sektörün sorunlarının tespit 

edilmesi ile ilgili bir çalıştay yapıldı. Yanılmıyorsam Hal Kanunu ve tali mevzuatında bir 

takım düzenlemeler yapılacaktır.  

 Ziraat mühendislerinin işletmelere yönlendirilmesi, orada eğitim desteklerinin 

verilmesi ile ilgili dün ve bugün Antalya’da Bakanlığımız İl Müdürlerinin katılımıyla, Tarım 

İşletmeleri Danışmanlığı toplantıları yürütülüyor. Sayın Bakanımızın talimatıyla yeni bir 

başlangıç olarak artık bundan sonra her işletmeye bir Ziraat mühendisi arkadaşımızı 

görevlendireceğiz. O işletmeden sorumlu olacak. Teknik danışmanlık, eğitim çalışmaları 

verecek. Yönlendirmeyi yapacak. 

 

 Moderatör: Buyurun, siz el kaldırmıştınız.  

 

 
 

 Katılımcı- Kütahya’dan katılıyorum. İsmim Mustafa KURT. Tarım İl Müdür 

Yardımcısıyım. İl Müdürü düzeyinde bir katılım gerçekleştirecektik, bir ziraat mühendisi 

arkadaşımızla katılım sağladık. Bu şekilde birden bire bizim katılmamız gerekti.  

 Öncelikle şunu söyleyeyim, böyle bir çalıştayda bulunmaktan, Sayın Başkanım, çok 

kıymetli meslektaşlarım, sektör temsilcimiz, gerek yatırımcı gerekse üretici düzeyinde… 
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Kendimi çok mutlu addediyorum. Kendim çok müsterih oldum ve Yeni Türkiye’nin tarım 

vizyonuna bu çalıştayın damgasını vurmasını temenni ediyorum.  

 Şimdi, aynı zamanda Tahsin Bey gibi, daha önceden mesai arkadaşımız olan Necdet 

Bey ile görüşme imkânı bulduk. Onların değerli sunumlarını izledik ve istifade ettik. Netice 

itibariyle bu çalıştay bende jeotermal seracılığın gelecekte bu sektörde ağırlığını hissettireceği 

yönünde bir izlenim kazandırdı. Biz normalde çiftçi toplantılarımızda bitkisel üretimde 

gelirler hiyerarşisi yönüyle, tarımsal geliri bir piramide benzetiriz. Piramidin en altında kuru 

tarım, sonra sulu tarım, sonra meyvecilik, sebzecilik ve en üstte seracılık vardır. 2023 

hedeflerine ulaşmamız açısından da, tastamam doğru bir toplantıdayız ve jeotermal 

potansiyelimizin harekete geçirilmesi gerekir. Tam da burada, Kütahya’da birkaç kere atıf 

yapılmıştır.  

 Gerçekten hemen hemen her ilçemizde potansiyellerimiz var. Ancak, gel 400 dekar, 

git 300 dekar. Neden? Yetki bir gün belediyede, bir gün İl Özel İdaresi’nde, bir gün falanca 

firmaya yatırım hakkı verilmiş, işte bir gün birlikte derken biz biraz daha kaynak noktasında, 

yani sıcak su kaynağı, jeotermal kaynağı artık araştırması, çalışması, Bakanlığımızın bu 

noktada yerel yönetimlerden inisiyatif alacak şekilde bir yetki almasını talep edeceğiz. Yani 

bu noktada başka vilayetlerin de bu sorunu olduğunu biliyoruz. Netice itibariyle bizim 400 

dekarda tıkanıp kalmamızın nedeni jeotermal kaynaklara hâkim olamamamız veya bunların 

arama, ruhsatlandırma yönüyle Bakanlığımızda bir yetkinin olmamasıdır. Bu konunun 

çalıştaydaki sonuç ve öneriler bölümüne yansımasını talep ediyorum. Saygılar sunuyorum. 

 

 Moderatör: Mustafa Bey, çok teşekkür ederim. Biraz önce Ercan Bey zaten jeotermal 

seracılık komitesinin raporundan kısaca bahsetti. Burada biz sorunların farkındayız. Neden bu 

alanların artmadığını, mevzuattaki sıkıntıları, işte belediyelerin, il özel idarelerin ya da Enerji 

Bakanlığının buradaki farklı farklı görüşleri, çok çok birbiri ile çakışan, ilgili olan ya da 

olmayan mevzuatların olması sizi engelleyen. Bunları zaten biz belirledik ve Bakanlık olarak 

şu anda rapor hazır. Bakan Bey’in de önüne sunulacak. Bu konuda Bakanlık kendisi açısından 

ne yapması gerektiğinin farkında ve sorumluluğu olduğu için de bu komiteyi topladı.  

 

 Katılımcı - Sayın Başkanım, özellikle şu cümlenin, Bakanlığımızın yerel inisiyatif 

gruplarından yetki varsa da bu yetkinin bünyesinde toplanmasının biz çok önemli olduğunu 

düşünüyoruz. Bu noktada yerine göre İl Özel İdaresi inisiyatif bende olsun istiyor, yerine göre 

Belediye, yerine göre yerel gruplar. Dolayısıyla burada büyük fotoğraf ıskalanıyor.  

 

 Moderatör: Evet, bunun farkındayız. Komite de bunun farkında ve bu rapor çıktı. 

Umarım kısa sürede bir çözüme ulaşılır. Ama biliyorsunuz ki bu jeotermal konusu bugünün 

konusu değil. 60’lı yıllardan beri Türkiye’de jeotermal enerji sadece tarımda değil, merkezi 

ısıtma dâhil iyi örnekleri var, İzmir’de kullanılıyor. Bu süreçte kemikleşmiş bazı durumlar 

var. Bunları çözmek için neler gerektiğini biz komite olarak konunun uzmanları, sadece 

ziraatten değildi, biliyorsunuz. Enerji Bakanlığı’ndan, Tarım Bakanlığı’ndan, Maliye 

Bakanlığı’ndan, az önce Ercan Bey belki saymadı ama, İzmir Jeotermal Enstitüsü’nden pek 

çok yerden kişiler vardı. Çözülmeye çalışılıyor. Umarım da çözülecek.  

 

 Ercan TÜRKTEMEL: Çok özür diliyorum Hocam. Bu konuda 5686 sayılı Kanun 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatı. Bizim o mevzuata direk müdahale etme 

şansımız yok. Burada Toros Hocam varken, Hasan Hüseyin Hocam varken, bu işin çok daha 

uzmanları, bu konuyu çok daha iyi bilen büyüklerimiz varken, bir iki şey söyleyeyim. Toros 

Hocam size de söz verelim bu konuda, daha da açıklayıcı olur belki. Şunu söylemek 

istiyorum. Kuyu açılmış. İhaleye çıkılmış. Özel sektör ya da belediye ihaleye girmiş. İl Özel 

İdaresi ihaleye girmiş. Almış, su kaynağı sahibi, artık işletmesi onda. Bu noktadayken Tarım 
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Bakanlığı bu işe giremez. Yani öyle bir yerelde denetlemeye veyahut o kuyuların yönetimiyle, 

idaresiyle ilgili herhangi bir yetkimiz yok. Biz sadece, ilgili kanunda işte turizm veya sağlık 

sektörü ile ilgili atıflar varken tarım ve seracılık sektörü ile ilgili oraya bir atıfta bulunarak, bu 

kaynağın, akışkanın seralarda kullanılması talebinde bulunduk. Ama yanılmıyorsam 2012 

yılında bu girişimlerimiz oldu. Kanuna girmedi ancak Yönetmelikte bir düzenleme yapıldı. O 

da yeterli olmadı bizim bu kaynağı kullanmamızla ilgili. Bundan sonraki aşamada bu 

çalışmayı tekrar derinleştireceğiz. Öyle söyleyeyim.  

 

 Moderatör: Teşekkür ederim Ercan Bey. Hasan Hüseyin Hocam, eğer jeotermal ile 

alakalı mı söylemek istediğiniz? Değilse Toros Hocama öncelikli vermek istiyorum, izninizle. 

O zaman önce size verelim sözü. Hasan Hüseyin Hocam… 

 

 
 

 Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK: Teşekkür ediyorum. Öncelikle İkinci Ulusal 

Seracılık Çalıştayını düzenleyen Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarla ve Bahçe Bitkileri 

Daire Başkanlığı’na teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi biraz önce, Sayın 

Daire Başkanımız Ercan TÜRKTEMEL bey, jeotermal seracılık stratejilerinin geliştirilmesi 

konusunda hazırlamış olduğumuz rapordan bazı özetler sundular. Cidden bu raporun, işte 

stratejilerin belirlenmesi konusundaki projeyi yürüten, başta Daire Başkanımız Ercan 

TÜRKTEMEL olmak üzere, Levent DOĞRUYOL Bey, Orhan Bey ve Nihal Hanımlar bu işin 

lokomotifi olmuşlardır. Her ay teknik komiteyi toplayarak ve ilgili kişileri bir araya getirerek 

düzgün bir rapor ortaya konulmasını, projenin başarıyla tamamlanmasını sağlamışlardır. Bu 

nedenle bu başarılı çalışmaları için saydığım kişilere, başta Ercan TÜRKTEMEL olmak 

üzere, ben teşekkür etmek istiyorum.  

 Jeotermal konusundaki mülkiyet sorunları, üçüncü sırada zayıf yönler olarak yer 

almış. Yani mülkiyet sorunları olarak girmişti. Bunları da hatırlarsanız komite üyeleri 

tartışmıştık. Bu, ileride yine sorunlar yaratacağa benziyor. Ama yine Sayın Daire 

Başkanımızın söylediği gibi, Bakanlıkla ilgili yapılacak çok fazla bir şeyler yok. Ben 

elektrikle sera ısıtma konusu, yani güneş enerjisinden üretilen elektrikle sera ısıtma 

konusunda da geçen yıl bu çalıştayda bazı eleştirilerde bulunmuştum. Bugün de yine ilgili 

daireden, kredilendirme dairesinden Tahsin Bey ile ayrıntıları konuştum. Şimdi güneşten 

elektrik üretip, bu elektrikle suyu ısıtıp serayı ısıtmanın bir anlamı yok.  
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 Dolayısıyla güneşten doğrudan suyu ısıtıp seraya vermek varken niye elektrik 

üretiyoruz da bu elektrik ile serayı ısıtıyoruz konusu, gerçekten biraz teknik bilgi yetersizliği 

içeriyor. Aynı zamanda mahsuplaşmayı içeriyor Kanun. Mahsuplaşmayı da koyarsanız işin 

içine kişi 13.3 dolar cent’ten elektrik satmak varken serayı kendi 10 kuruşa ürettiği elektrikle 

ısıtmaz. Bu eleştirileri ilgili daireler herhalde dikkate alıyorlardır. Geçen yıl da bu vardı. 

Güneş enerjisi ile sera ısıtmaya destek verilecek ise eğer, güneşten ısı üreterek serayı 

ısıtacağız. Elektrik üreterek değil. Öyle olursa adama yol gösteriyorsunuz. Bak, şebekeye de 

bağla diyorsun, parayı böyle oradan gider. Tabii ki bu Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün 

uhdesinde değil. İlgili arkadaşlar gerekli notları alıyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ 

olun.  

 

 Moderatör: Geçen sene de bu konuda, güneş enerjisiyle seranın ısıtılması konusunda 

biz görüşlerimizi belirtmiştik. Şimdi her şeyden önce şöyle bir düşünürsek, güneş enerjisi ile 

ısıtmak ya da elektrik üretmek seralar üzerinden bir yüzey alanına ihtiyacınız var. Ciddi 

anlamda bir yüzey alanına ihtiyacınız var. Çünkü PV panellerin verebildiği % 11 seviyesinde. 

Şimdi siz düşünün, bunu seranın çatısına koyuyorsunuz. Bazı örnekler görüyoruz hani. 

Koymanız gereken yer neresi en fazla verimi alabilmek için? Güney tarafı. Yani % 11 verimi 

tam alabilmek için güney tarafı. Güney tarafına koyduğunuz zaman seranın aydınlanmasını 

kesiyorsunuz. Biraz önce muz üreticisi Mehmet Bey ne dedi? Benim verimliliğim düşüyor 

%7’ye, 6’ya düşüyor. Bizim de güneşe ihtiyacımız var ve seranın üstünü kapatarak biz verimli 

bir şey yapamayız. Bunun için başka alanları kullanmamız lazım. Yani tarım alanı dışında 

başka bir yerde PV panellerinizi yerleştirip buradan elektrik üretmeniz lazım. Bu yapılabilir, 

bunu engelleyen bir durum yok. Elektriğinizi üretin ve Hasan Hocanın söylediği gibi de satın. 

Bunu seraya bağlayıp niye kendimize bir zorluk çıkartıyoruz? Bir de daha kötü bir şey var. 

PV panellerini biz üretmiyoruz. Türkiye’de üretmediğimiz bir şeye destek vermeye 

çalışıyoruz. Hem verimsiz, hem üretmediğimiz bir konu. Bu artık tam anlaşılması gerekiyor. 

Kuzey tarafına koyarsanız seranın zaten PV paneli verimsiz kullanmış oluyorsunuz. Bu da 

başka bir problem. Güneş kollektörlerinden doğrudan sıcak su üretelim. Bu bir öneri. 

Teşekkür ederim Hasan Hüseyin Hocam. Haliyle burada da ciddi yüzey alanlarına ihtiyacımız 

var. Bir de kış aylarında zaten bunu gerçekleştirmeye çalıştığımız için, bu bizim için başka bir 

problem olabilir. Bunlar küçük seralarda ARGE seralarında araştırılmalı öncelikle. Tam 

raporları çıktıktan sonra, Tarım Bakanlığı bunlar üzerinden, varsa faydası, desteklenmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Ama ben başka bir öneri getireyim size. Isıtma değil de, güneş 

kollektörlerini kullanarak soğutma tarafını öncelikli hale getirebilirsiniz. Çünkü bizim 

soğutmaya ihtiyacımız var. Isıtabilmeniz için, soğutabilmeniz lazım. Yani termodinamik 

açıdan, ısıtmadan zaten soğutamıyorsunuz. Onun için, Hocam Bilir, termodinamikte bu zaten 

bir kural. Onun için bu tarafından değerlendirilmesi belki bu konuya bir önayak olabilir. 

Teşekkür ederim Hasan Hüseyin Hocam, destekleriniz, önerileriniz için. Ben Toros Hoca’ya 

bir söz vereceğim, buyurun hocam. 
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 Yrd. Doç.Dr. Toros ÖZBEK: Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Bu organizasyon 

için de Tarım Bakanlığı’na ve görevli arkadaşlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şimdi 

jeotermal ve sera uygulaması, biliyorsunuz bu bir yatırımdır. Türkiye’de her şeyi 

yapabilirsiniz, teknik olarak her şeyin yapılması mümkündür. Ama ekonomik olması 

önemlidir. Sera da bir yatırım olduğuna göre, serada her yaptığınız uygulamanın sonunda, 

maliyetlerini çok iyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla karı ve yatırımın geri ödenme süresini 

önceden tahmin etmiş olmanız lazım.  

 Şimdi jeotermal ısıtma sera ısıtmaları içerisinde alternatiflerden bir tanesi. Ekonomik 

olabilirliği nedeniyle, sürdürülebilirliği sağlandığı takdirde, uygulanabilecek bir yöntem. 

Rakip olabilir, olmayabilir. Yere göre şartlar değişebilir. İklimsel şartlara göre değişebilir. 

Şimdi, jeotermal kaynakların tarihteki kullanımına baktığımız zaman, 927 sayılı yasayla 

devlet adına kullanım hakları İl Özel İdarelerine verilmiş. Dolayısıyla bu kaynaklara ağırlıklı 

olarak, 2007’ye kadar, yerel idareler sahip olmuştur ve yerel idareler bu kaynakların gerek 

kaplıca, termal turizm, gerek ısıtma ve diğer uygulamaları konusunda örnek tesisler yapmak 

suretiyle bir sektörün oluşmasında temel öğeyi teşkil etmişlerdir. Kaynakları bulan kurum da, 

devlet adına, MTA’dır ve hala da bulduğu kaynakları ortaya çıkarmaya devam etmektedir.  

Şimdi, 2007 yılına kadar Valiliğin tasarrufunda olan bir uygulama vardı. Yani bir 

proje yapacağınız zaman, müracaat edip sondaj izni almak suretiyle projenizi 

gerçekleştirebiliyordunuz. Ama, 2007’de Maden Kanunu’ndan esinlenilerek çıkartılan 5686 

sayılı yasa ruhsat alma şartını getirdi ve bu şartın eşitliğinin sağlanması için öncelik esasıyla, 

kim önce müracaat ederse ruhsatı onun alması şartı getirildi. Dolayısıyla eski hakların intibakı 

yaptırıldı. Herkes, kullananlar haklarını aldılar. Devam etmeye başladılar. Yeni haklar tesis 

etti ve Türkiye’de şu anda bütün sahalar kapalı. Bu sahaların bir kısmı MTA tarafından 

kapatılmış. Büyük bir kısmı yerel idareler tarafından kapatılmış. 2007’den sonra geri kalan 

tarafı da özel sektör tarafından kapatıldı ve bu yatırımları herkes âşık olduğu için yapmadı. 

2007’den sonra seracılık ve jeotermal elektrik üretim santralleri çok hızlı bir şekilde 

gelişmeye başladı. Sebebi, dünyanın en karlı yatırımı, elektrik santrali yatırımlarından 

birisidir.  

 Dolayısıyla bir yatırımı 5 senede geri alıyorsunuz. 250 milyon dolarlık bir yatırım 

yapıyorsunuz. 5 senede bu parayı geri alıyorsunuz. Devletin garantisi var. Elektriği sizden 
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satın alıyor. Dolayısıyla bir patlama yaşadı. Dolayısıyla MTA ihaleyle kullanım hakkı tesis 

edip… Sattı demeyeceğim, çünkü o hak devletin hakkıdır. Kullanım hakkı tesisi ile bu hakkı 

özel sektöre devletti. Bugün 600 milyon kilowatt elektriği üreten santrallerimiz var ve 1.200 

megawata artacak şekilde de yeni projeler var. Dolayısıyla elektrikte bir sıçrama oldu. Seranın 

tarihçesine baktığımız zaman, kaplıcalarda suların kullanılması problemliydi. Yani doğal 

kaynaklar yetmiyordu, çıkışlar. Biz 1966’dan itibaren, ben MTA’daydım o zaman, sondajlar 

yaparak potansiyeli arattık. İşte Gören kaplıcasında 4 litre/saniye su vardı, sondaj yaptık. 30 

litre/saniyeye çıktı. Sonra arttı, arttı, arttı.. Gönen’i ısıttılar. Derken, ısıtırken dediler ki sera 

uygulayalım. Bir de seraya deneyelim. Sera yapıldı. Tabii kabuklaşma problemi kimyasallarla 

engellendiği için bu uygulamalar Türkiye’de hızlı olarak gelişmeye başladı. Ekonomikliği de 

anlaşıldı. Oruçoğlu bir termal tesis yaptı Afyon’da. Beraber yaptık, 1991’de. O tesisi 

yaptıktan sonra herkes gördü vay canına dedi adam para kazanıyor, çok adam geliyor. 

Afyon’da bir sürü oteller yapıldı ondan sonra ve bu şekilde gelişme sağlandı.  

 Şimdi, dolayısıyla bir yatırım yapacak olan kişi, sera, jeotermal yatırımı yapacak olan 

kişi evvela şunu düşünmesi lazım. Attığım taş, ürküttüğüm kurbağaya değecek mi? Yani, ben 

jeotermalle ısıtma yaparsam, serada birim alan ısıtması ile ilgili maliyetim ne olacak? Bunu 

hesaplayabilmesi için jeotermal ısıtma yatırımını anlayan, bilen, sürdürülebilir bir kaynağa 

sahip olabilecek, o araştırmayı yapmış ve ilk başta biliyorsunuz Türkiye’de yatırımlar da “göç 

yolda düzülür” edebiyatıyla başlar. Potansiyel arttırma için çabalar yapılır jeotermalde. Ama 

bazen negatif çıkar. Bir türlü gelişemezsiniz, potansiyeli arttıramazsınız. Şimdi bir jeotermal 

yatırımı, yani sera yatırımı yapacak olan bir yatırımcı evvela sahayı kapatacak. Arama ruhsatı 

alacak. Bir sürü etütler yapacak, masraf yapacak. Oradan işletmeye geçecek. İşletmede bir 

potansiyel yakalayacak. O potansiyele belli bir miktarda bir sera kuracak. O serayla para 

kazanacak. Ondan sonra bu potansiyeli arttırmak için yeni ilave sondajlar ile bir gelişme 

sağlayacak. Bunun altyapı maliyeti, sera ekonomisinde tartışılacak durumda olabilir.  

 İkincisi, MTA’nın ihale ettiği veya başkalarına sattığı kuyuları satın alma veya ruhsat 

satın almak suretiyle halledilebilir. Kiralama tartışmalı. Yani fırıncıya güvenip de karşısına 

ekmek dükkânı açmak riskli bir olay. Çünkü jeotermal işletmenin bir sürü maliyetleri var. 

Bugün sahalarda, eskiden biz faylarda 300-400 metre sondaj yapmak suretiyle fayı keserek 

belirli bir miktarda akışkan üretiyorduk. Şimdi, 1000 metrenin altında rezervuara, Menderes 

kabilinde 2500-3000 metre sondajlar yapılıyor. Bir sondajın maliyeti 1 milyon dolar, 1000 

metresinin. 2000 metre yaparsanız, 2 milyon dolar. Siz şimdi 10 milyonluk bir yatırım 

yapacaksınız, 2 milyon dolara sadece 1 tane üretim kuyusu açacaksınız. Bunun yedeği var. 

Bir de reenjeksiyon kuyusu var. Reenjeksiyon kuyusu rezervuara 2000 metredeyse, 3000 

metreye inmeniz lazım ki, aşağıdan suyu ısıtıp tekrar geri gelmesini sağlayın. İkincisi re-

enjeksiyon kelimesi çok kolay söylenen bir kelime. Yapması çok zor bir olay. Dolayısıyla 

buna da çok dikkat etmek lazım.  

 Sonuçta bunların hepsi, ortak da olsanız maliyetleri getiriyor. Şimdi, tabii bu 

çalışmalarda bir de entegre uygulamalar var. İşte sera da bunların içerisinde. Bir kaynağı ortak 

kullanma, belli şartlara tabii. Ben lafı uzatmayacağım. Vurgulamak istediğim şeyleri 

söyledim. Burada önemli olan, mevzuatla ilgili sorunları çözmektir. Şimdi, 5686’ya göre bir 

seracı ruhsat alacak bir, ikincisi teminat yatıracak, kazandığı gayrisafi hasıladan, yani cironun 

tamamının yüzde 1’ini idare payı olarak ödeyecek. Jeotermal ile ilgili bir sorumlu mühendis 

çalıştıracak. Onun dışında Kanunda yer alan maddelerle Yönetmelikte yer alan maddeler 

arasında çelişki var. Biz Kanunu hazırlarken bu taslağı, 1 sefer para alırsın dedik. Yani su 

kullanım hakkını bir defa alalım, buna bir isim koyalım dedik. Tartışmalardan sonra herkes oy 

kullanacak şekilde idare payı formülü getirdik. Kimi dedi ki sıcaklığına göre alalım, kimi dedi 

miktarına göre alalım. Öyle bir karar alındı ama yönetmelikte 17 nci madde Turizm Bakanlığı 

ile ilgili uygulamalar kısmında bu delindi. Valiliklerin su kullanan tesislerden pay alması ile 

ilgili cümleler konuldu. Dolayısıyla bir de valilikler şimdi para isteyecekler. Hatta saat de 
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koydular. Saat üzerinden, metreküp fiyatı üzerinden, fiyatı da kendileri belirliyorlar. 

Yönetmeliğin maddesini söylüyorum. Dolayısıyla orada bir sürü sıkıntı ortaya çıkacak. Onun 

dışında deşarj, atık su problemi var. Reenjeksiyonu her yerde yapamazsınız, çözemezsiniz.  

 Atık su problemi çevreyle ilgili büyük bir sorun. Ege’de o sorunlar artıyor. Bir de, 

büyük sahalarda biliyorsunuz yeraltına inip ısınan yüksek sıcaklıktaki suyu yeryüzüne taşıyan 

hidrolik basınç, buhar basıncı ve bir de karbondioksit basıncıdır. Yani suyun içerisindeki 

karbondioksittir. Şimdi Ege’deki kuyularda, bunun içerisine pek çok sera alanları da dâhil, 

basınç değişimi başladı aşırı üretimden dolayı. 12-11 bar olan kuyu basınçları 2.5 bara düştü, 

3 bara düştü. Bu şunu gösteriyor. Üretilen akışkandan karbondioksiti attığınız zaman, 

reenjeksiyon yaptığınızda rezervuardaki karbondioksit miktarını azaltıyorsunuz. Basıncı 

düşürüyorsunuz. Artezyenik kuyular kuruyor. Ve bana göre, 7-8 sene sonra veya 6 sene sonra 

mevcut sahalarda, kuyu içi pompalarla üretmeye geçecekler. Bunu da bir sohbet olarak 

söylüyorum. Yanlış olabilir.  

 Şimdi su temin edeceksiniz. 100 dönümlük bir sera için Kırşehir yöresinde ısıtma 

amacıyla üreticinin su miktarı, örnek söylüyorum 88 derece civarında 130 litre/saniye. Şimdi 

1300 dekarlık organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. 1.5 metreküp su üretmeniz lazım. 

Bu suyu nereden bulacaksınız? Onun için bu uygulamaların çok iyi analizlerinin yapılması 

lazım. Maliyetlerinin çok iyi belirlenmesi lazım. Sahaların potansiyellerinin çok iyi ortaya 

konmuş olması lazım. Bu işlerde göç yolda düzülmez. Baştan bir takım potansiyeli ortaya 

koymanız lazım. O bakımdan bunlar da çok önemli konular. Dolayısıyla detaylara 

girmiyorum, pek çok yükümlülükler getiriyor.  

 Mesela, soğutma yapıyoruz. Türkiye’de soğutma bugün jeotermal akışkanla 

yapılmıyor. Amonyak absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile yapılabilir. Bunun için 88-90 

debinin üstünde olması lazım. Ama ekonomik olmadığı için, elektrik maliyeti olduğu için 

başta, Türkiye’de henüz daha bu uygulama başlamadı. İkincisi dünyaya baktığımız zaman 

heat pump’ları görüyoruz. Çok yüksek feet’lerde uygulanıyor. Yer ısısı kaynağıyla, heat 

pumpla (ısı pompası), yeni teknolojilerle ileride seraların üretilebileceğinin söz konusu 

olduğunu zannediyorum. Bunun da bir örneği, mikroklima seralar var ki yavaş yavaş onlar da 

Türkiye’de başladı. Örnekler görüyoruz.  

 Yani seracılık iyi bir yönde gidiyor. Teknolojik olarak çok gelişti. Ürettiği ürün olarak 

gelişti. Karlı bir iş olarak gözüküyor. Ama jeotermali kullandığınız zaman, suyun miktarı, 

sürdürülebilirliği, potansiyelin arttırılması gibi çok önemli ve maliyeti oluşturan konuların çok 

iyi analiz edilmesi lazım, hesaplanması lazım. OSB’ler de aynı şekilde. Şimdi organize sanayi 

bölgelerinde, Denizli’de kuruluyor, işte deniyor ki özel idareden kuyu verilecek. İşte 

Zorlu’dan akışkan alınacak. Diğer yerden toplanacak, bir arada bir potansiyel yaratılacak 

deniyor. Onları organize etmek, işletmek de çok zor bana göre. 

 Elektrik santralleri hem yasal olarak, hak olarak kimseye su vermezler. Hem de suyu 

verdikleri takdirde üretimleri düşmeye başlar. Reenjeksiyon azaldığı için. Biraz evvel 

bahsettim. Onun için o konuda bir çözüm tahsis edin. Ben bir sohbet olsun diye bunları arz 

etmek istedim, yenilemek için. Soru sormak isteyen varsa dışarıda bana her şeyi sorabilir. 

Teşekkürler.  

 

 Moderatör: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz teknik bilgiler için. Yine panel içinde 

konuya gireriz. Sizin katkılarınızı bekleriz. Biraz önce tarım danışmanları konusunda birkaç, 

hem Mehmet Bey hem de arkadan Antalyalı arkadaşım bahsetti. Onun için ben birazdan 

İbrahim Beye söz vereceğim, İbrahim Yılmaz Bey’e. Kendisi Tarım Danışmanları Derneği 

Başkanı. Hem kendisinden şöyle de bir bilgi isteyeceğiz. Biz geçen sene de özellikle burada 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)’i ağırlamıştık. BATEM’e bu panelde 

söz vermiştik. Çünkü geçmiş yıllarda, 80’li yıllarda, Seracılık Araştırma Enstitüsü vardı 
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Antalya’da. Biz bundan çok memnunduk. 80’li yıllarda kurulmuştu. 2000’den sonra, yani 

2003 yılına kadar sanıyorum devam ettiğini biliyorum.  

 Orada pek çok sera vardı, tesisler vardı, araştırma yapılıyordu seracılık üzerine. 

Buradan yetişen pek çok kişi özel sektörde görevler aldı. Burası bizim için o kadar önemli bir 

yer ki. Şu anda biz bunun önemini biliyorduk ama, bir daha tekrar hatırlatmak için ben bu 

sözü alıyorum. Çünkü bu, böyle bir Seracılık Araştırma Enstitüsü, Türkiye’de üretilen her 

seranın, her donanımın, her yetiştirme tekniğinin denenmesi, analiz edilmesi, sertifikasının 

verilmesi ve varsa aradaki problemlerin çözülmesi adına, çok önemli bir kuruluş. O nedenle 

Tarım Bakanlığı burada. Kendilerinden tekrar Seracılık Araştırma Enstitüsünün kurulması, 

eşdeğer bir kuruluşun tekrar teşkil edilmesi açısından beklentilerimizi bir dernek olarak, ben 

de bir taraftan akademik bir hoca olarak istirham ediyorum. Çünkü bizim için önemli.  

Murat Bey söz sizde… Buyurun. 

 

 Murat TÜRKELİ: Merhaba, Murat TÜRKELİ. Sera imalatçısıyız. Şimdi bu güneş 

enerjisiyle sera ısıtma konusunda hibe verilmesi yıllar önce İtalyanların Avrupa Birliği’ne 

yaptığı bir üçkağıttı. Şimdi durum şu. Esasında bu Avrupa Birliği hibesiyle beraber geldi. Biz 

2000’lerin başında İtalya’dan çok basit, üzerine panel konabilecek Doğu-Batı yönünde 

yapılmış, ama içinde mümkün değil bitki yetişmeyecek sera istekleri gelmeye başladı. Ama 

yığınla. Biz bunları anlayamadık. Sonra 2-3 sene sonra bize geldi biz anladık. Şimdi efendim, 

güneş enerjisi çiftliği kuracaksanız, tarım arazisi üzerine kuramazsınız. Yani dünyanın hiçbir 

yerinde yok. Avrupa’da yok. Türkiye’de de yok. Türkiye’de o yüzden güneş enerjisi sahası 

arayan yüzlerce firma var. Bu firmalar, bunun belirli bir eğimde olması lazım. Belirli bir 

eğimin üstünde öyle bir maliyetler çıkıyor ki, sadece hafriyat çalışması güneş enerjisi santrali 

kurmanızı engelliyor.  

 Bunu aşmanın tek bir yolu var. Sera diyeceksiniz. Seranın üstünü panelle 

kaplayacaksınız. İçine hiçbir şey ekmeyeceksiniz. Santral olacak. Bunu ısıtma olarak lanse 

edeceksiniz ki kilowatt yüksek çıksın. Yani büyük bir enerji harcanıyormuş gibi 

göstereceksiniz. Bunun üstüne de % 100’ü koyacaksınız. Yaklaşık böyle olduğu zaman, 1 

megawatta yakın bir rüzgâr santralini hiçbir lisans almadan yüzde 50’sini devletten hibe 

alarak kurabilirsiniz. Esas konu budur. Yani İtalyanların yaptığı da budur. Avrupa Birliği 

fonlarını kullanmak için yaptılar. Bu fonlar aynen Türkiye’ye geldi. Aynı cümleler kullanıldı. 

Fakat bizim çiftçimiz bundan yararlanmak istedi. Güneş enerjisi santral yatırımcısı bunu 

anlamadı. Ve Allah’a çok şükür bu istismar edilmedi. Esas konu budur. Yani güneş 

enerjisinden elektrik elde edip sera ısıtmak işin kılıfıdır. Bu Avrupa’da uygulanmış bir 

sistemdir. Amaç tarım arazilerini güneş enerji santrallerine açmaktır. Bunun başka bir 

uygulaması yok. Arz ettim. 

 

 Moderatör: Teşekkür ederiz, Murat Bey. Konuya daha da açıklık getirmiş oldunuz. 

Şimdi İbrahim Bey Tarım Danışmanları Başkanı. Kendisini tanıtacaktır. Aynı zamanda 

kendisinden ben şöyle de bir destek rica ettim. GreenQ hakkında da, yani Hollanda’da biraz 

önce bahsettiğim benim Seracılık Araştırma Enstitüsü’nün bugün bize yapabileceği şeyleri 

benzer olarak yapan, üniversitelerde de yapılabilecek şeyleri, ki yapıyoruz da, Hollanda’da 

nasıl yaptıklarından da bahsedecek kısaca. Buyurun İbrahim Bey. 
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 İbrahim Bey: Teşekkür ederim Hocam. Değerli sektör paydaşları ve değerli 

misafirler. Öncelikle hoşgeldiniz. Böyle bir çalıştayda bu şekilde bir katkımız olacağını 

düşünüyoruz ve de fırsat verdikleri için değerli başkan ve de emeği geçen herkese hem 

kendim hem de derneğim adına teşekkür ederim. Tarım Danışmanları Derneği olarak bu 

konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Danışman, Türk Dil Kurumu’nun açıkladığı tabiriyle, 

bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan kimse ve müşavir.  

 Bizim sektörde tanımladığımız danışman tanımı ise, konusunda uzman, belirli bir 

bilgi, tecrübe ve gerekli donanıma sahip, sektör dinamiklerine hakim, ileri teknolojileri 

araştıran, uygulayabilen bireyler olarak adlandırmaktayız. Tarım Danışmanları Derneği’nin 

kurulma amacı, üretici, tüketici ve tedarikçi ve diğer sektör paydaşlarına fayda sağlamak. 

Danışmanlık hizmetini daha profesyonel bir yapıya dönüştürmek için 2006 yılı Mart ayında 

kurulmuştur. Kayıtlı olarak 124 tarım danışmanı arkadaşımız vardır.  

 Hizmet verilen alan olarak, sera olarak 200 hektar yani 2.000 dönümlük özellikle 

topraksız ve modern sera danışmanlığını kapsamakta. Tabii ki açık arazide yetiştirilen sebze-

meyve danışmanlığı bunun dışında kalmaktadır. Tarım Danışmanları Derneği olarak vermiş 

olduğumuz konular ve hizmetler sera projelendirme, çalıştay serayla ilgili olduğu için ağırlıklı 

olarak serayla ilgili verilen hizmetlere ve konulara değinmek istiyorum. Sera projelendirme ve 

sera fizibilitesi. Birçok bölgeden bahsedildi, Afyon, Kütahya, Şanlıurfa, Antalya bölgesi sahil 

kesimi seracılığı… Bu konuyla ilgili olarak sera kurulumu öncesinde, kurulmadan önce, 

bölgesel, coğrafi bölge olarak belirli dataların toplanması gerekmekte. Fonksiyonel 

tasarlanacak olan seranın optimum şekilde kurulabilmesi için, uygun özelliklerde olabilmesi 

için bir bilirkişiye bir danışmanlık hizmetine gerek duyulmaktadır. Diğer bir verilen hizmetler 

ve de yapmış olduğumuz hizmetlerde üretim danışmanlığı mevcut. Üretim danışmanlığını işte 

gübre uygulaması, sulama, bitki koruma, bitkisel üretim gibi hizmetler mevcut.  

 Sera kurulum ve süpervizörlük desteğinde, sera kuran firmalar, SERKONDER 

bünyesinde birçok firma maalesef üretimin dışında taşeron olarak sera kuran bazı kurulum 

firmalarına işi taşere ettiklerinden dolayı, hepsi değil tabii ki bazı firmalar, çok iyi bir serayı 

çok kötü bir şekilde kuran montajcılar da olabiliyor. Çok kötü şartlardaki bir sera 

konstrüksiyonunu çok iyi şekilde kurabilen montajcılar da olabiliyor. Biz bu sorunu ortadan 

kaldırmak için danışmanlar olarak süpervizörlük desteği vermekteyiz. Bunun dışında sera 

kurulumu bittikten sonra, sera ekim-dikim planlama, hangi çeşidin, hangi şartlarda, işte serada 
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yetiştirilen örnek olarak domateste cherry mi, kokteyl mi, beef domates mi, salkım domates 

mi, hangi renk skalasında, ne kadar bir salkım ağırlığı olan gibi araştırmaları da, sera 

yatırımcıları için bu hizmeti vermekteyiz.  

 Bunun dışında bitki koruma, bitki fizyosu, ürün paketleme ve sertifikasyon. Yani 

bununla ilgili de bir çok sektör paydaşı bilgilendirmede bulundular. İyi tarım uygulamaları ve 

globalGAP. Biz de bu şekilde hizmetleri vermekteyiz. Danışmanlık hizmetlerinin doğrudan 

ve dolaylı sağladığı faydalar nedir diye soracak olursak, biraz önce Mehmet Bey’in de 

bahsettiği konulardan, vermiş olduğu örneklerden, danışman çalıştırırken kendi 

bünyelerindeki üyelerin sayısının artışı, ürün miktarındaki artış. Bunları biz ayırıyoruz. 

Üreticiye sağladığı faydalar olarak ürün miktarındaki artış. Ürün kalitesindeki artış. 

Tüketiciye sağladığı faydalar, özellikle biliyorsunuz kalıntı konusunda ihracata giden 

mallarda bir rezidü analizi yapıldığında, burada çıkacak problemlerden dolayı ve de ihracat 

dışında iç piyasa tüketimine giden sebzelerin sağlık konusunda ciddi sıkıntı yaratabileceği bir 

durum olabiliyor. Özellikle kullanılan ilaçlar konusunda. Diğer bir konu sektör firmalarına 

sağladığı faydalar ise, sonuçta danışmanlar sahalardan geliyor. Yurtiçi ve yurtdışında farklı 

yerlerde danışmanlık hizmeti veriyor ve farklı teknolojilere vakıf durumdalar.  

 Dolayısıyla mevcut ve milli durumdaki sera üreticileri olsun bunlarla bir paydaşlık ve 

işbirliği yapıp mevcut sektör firmalarının teknoloji seviyeleri arttırılabilir. Bu da dolaylı bir 

fayda. Ekonomiye sağladığı faydalar ise birim alandan alınan üretim miktarı artışı ve kalite 

artışı, sonuçta metrekareden alınan karı arttıracaktır. Bu da üreticiye doğrudan bir kazanç 

sağlatacak. Her zaman bunu söylüyoruz. Üretici kazanırsa seracı da kazanır. Sera yapan firma 

da kazanır. İlaç satan, gübre satan, danışman olan sektörler de bu paydaşların hepsi farklı bir 

şekilde bir faydası olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla buradaki asıl odak noktası üreticinin 

para kazanması. İki gün boyunca hep sera kurulum öncesi jeotermal prosedürlerden, işte 

kurulum süreçlerindeki sıkıntılardan bahsedildi. Aslında o kadar ciddi sıkıntılı bir konu ki 

seracılık, gerçekten işin içine girdiğiniz zaman iş giderek dallanıp budaklanıyor. Sadece 

kurulum sürecinde yaşanan prosedürlerin yanı sıra, sera kurulduktan sonra da gerçekten ciddi 

problemler yaşanıyor. Bu gerek üretimle ilgili bilgi eksikliği olsun, gerek üretimle ilgili 

sürecindeki çıkabilecek problemler, iklim problemleri. Bunun dışında Hasan Hocamın benden 

ricası 1980’lerde kurulmuş Seracılık Araştırma Enstitüsü. Ben Tarım Danışmanları Dernek 

Başkanı olarak SERABİR Danışma Kurulu’nda bulunuyorum.  

 Bunun dışında GreenQ diye özel bir firmanın Türkiye-Ortadoğu Müdürüyüm. GreenQ 

firmasının Hollanda Bleisberg yakınlarında bir ARGE serası var. Hocamla biz bunu detaylı 

bir şekilde konuştuk. Sonuçta ne kadar da Hollandalı bir firmanın bir personeli olsam da, milli 

bir istek ve düşünce ile biz neden bunları yapamıyoruz? Türkiye’de gerek Bakanlık 

bünyesinde, gerek özel müteşebbisler olarak, neden biz bunları yapamıyoruz diye kendi 

kendimize ve bu konuda duyarlı olan insanlarla konuyu değerlendiriyoruz. Şimdi ben bu 

ARGE seralarımızda yapmış olduğumuz denemelerle ilgili bir slayt hazırladım. Ağırlıklı 

resim ve resimlerde neler yaptığımızla ilgili kısa bilgiler vereceğim.  
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 GreenQ Improvement Center 20 dönüm, 20 farklı kompartımandan oluşan bir ARGE 

serası. Her bir kompartımanda farklı farklı projeler yürütüyoruz. Burada içinde eğitim ve 

seminer salonlarının olduğu bir bina da mevcut. Burada sadece ARGE’nin dışında da 

danışmanlık projelendirme ve eğitimi departmanlarımız var. Burada denenmiş ve 

sonuçlandırdığımız projeleri, daha sonra eğitim departmanında, eğitim almak isteyen 

insanlara da ulaştırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz slaytta, 20 kompartımanda yapılan genel 

olarak planlama mevcut.  

 

 
Kompartıman 1: Amarillo        Kompartıman 2: Diffuse Glass    Kompartıman 3: HEC 
 

 Birinci kompartımanda dünyada ilk topraksız çiçek yetiştirildi. Amerigo, Nergis 

çeşidinin farklı varyasyonu. Burada yapmış olduğumuz deneme tam olarak kullanılan 

yetiştirme materyalinin dışında burada gördüğünüz ısıtma borularının farklı iklimlerde vermiş 

olduğu reaksiyonu inceledik ve birim metrekareye olan verimi arttırma açısından bir deneme 

gerçekleştirdik.  

 İkinci kompartıman bizim için, Türkiye için ciddi fark yaratabilecek, enteresan bir 

proje. Burada difuse glass, difüz cam, yani sera çatı camının difüz özellikli olup, ısıyı, ışığı 

direk olarak geçiren değil de yayılarak bir şekilde bitkiye ulaştıran bir cam çeşidi. Burada, 

biliyorsunuz Hollanda’da olduğundan dolayı, biraz daha kuzeyde olduğundan dolayı ışığın 

geliş açısı biraz daha yatay, Türkiye’deki ışık açısına göre. Dolayısıyla buradaki 3 sene 

boyunca denediğimiz sonuçlara göre, normal koşullara göre aynı koşullar altında bir şahit 

sera, bir de işte difüz camın bulunduğu serada deneme yapıldı. Burada ortalama yüzde 9 bir 

ürün artışı sağlandı. Biz şöyle bir kanıya vardık. Sıcak iklim bölgelerinde, yani ekvatora yakın 

olan bölgelerde, bu tarz difüz cam denemeleri yapılırsa, bu yüzde 9’luk ürün artışının yüzde 

15’leri bulacağı düşüncesine vardık. Fakat yine dediğimiz gibi, böyle bir deneme 

yapabileceğimiz bir tesis olmadığı için, bu sadece bir düşünce olarak kaldı.  

 Üçüncü kompartıman burada Ziraat Fakültesi öğrencileri, Hollanda’daki Zirai liselerin 

öğrencilerinin uygulama derslerini burada bir dönümün içerisinde 200-250 metrekarelik, 

farklı ürünlerin yetiştirildiği işte yeşillik, salatalık, çiçek, domates ve burada eğitim 

salonlarının olduğu, sınıfların olduğu… Ayrıca da mini gübreleme otomasyon ve 

iklimlendirme sistemlerinin olduğu bir bölüm. Burada da öğrenciler hani derler ya 

çekirdekten yetişme, burada 12-13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi burada uygulamalı bir 

şekilde seracılığa geçiş yapıyor.  
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Kompartıman 4: Perfect Rose  Kompartıman 5: Crop Camera   Kompartıman t 6: Pepper IPM 

 

 Burada led ışıkla ve içinde bir iklim kontrol ünitesinin olduğu cihazla gül 

yetiştiriciliği… Burada normal seralara göre yüzde 180 bir ürün artışı sağlandı.  

 Buradaki kompartımanda bir kamera mevcut. Bu kamera bitki bünyesindeki sıcaklığı, 

nemi ve bunun en son versiyonu olan EC ve pH’ı ölçebilecek kapasitedeki kameralar 

geliştirildi, infrared.  

 Altıncı kompartıman bir çeşit biber denemesi.  

 Yedinci kompartımanda bunda özellikle belki Türkiye’de yapılan üretim sistemine 

biraz daha benzeyen bir teknik uygulandı. Normal standartlarda işte 15-16 derecedeki bir 

domates, iklim ihtiyacı değil de biz bunu gün içerisindeki 24 saati 6 periyoda bölüp burada 11 

derecelere kadar soğuklama, şoklama etkisi yaratıp burada bir yetiştirme tekniği uyguladık. 

Bu da, dediğim gibi, şimdi burada gaz yapıyor, biz özellikle kömürle ısınan bölgelerde yakıt 

maliyeti çok yüksek olduğundan dolayı, belki bu tarz 24 saati 6’ya bölüp yapılan yetiştirme 

teknikleri çok faydalı olabilir diye düşünüyoruz Türkiye’de.  

 

   
Kompartıman 7: Energy Saving (GAS) C Kompartıman 8: Energy Savings-Fertilizer  Kompartıman 9: LAI  

 

 Burada sekizinci kompartımanda da bunun yanında farklı bir deneme, az gübre ile 

biliyorsunuz topraksız üretimde bir drenaj sistemi vardır. Ortalama yüzde 30 drenaj almak 

zorundasınız. Slap bölgesindeki EC pH’ı dengede tutmak için. Biz buna daha farklı bir metot 

uyguladık. 3 sene boyunca drenaj almadan sadece içerideki verilen suyun oksijen miktarını 

arttırarak daha az gübre ile, drenaj almadan bir üretim yaptık. Burada da çok başarılı sonuçlar 

elde ettik. En azından hiçbir faydası olmasa bile şöyle düşünün, yüzde 31 gübre tasarrufu 

sağlandı.  

 Burada Leaf Area Index (LAI) dediğimiz yaprak alanını planimetre cihazıyla ölçüp 

bitkiyi daha az yaprakla nasıl yetiştirebiliriz gibisinden bir proje yapıldı. Buradaki amaç da şu, 

mevcut düşük radyasyon koşullarındaki yetiştirme teknikleri. Yine bölgeyi ilgilendiren plastik 

sera ile ilgili normalde standart 6 ve 9x60’lık butik plastik seralar var. Biz burada özel bir 

firma adına 12x80’lik ve 15 metrelik tünel genişliği olan seralar denedik. Burada daha az 

konstrüksiyon ve daha yüksek ışık geçirgenliğini sağladık.  
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Kompartıman 10: PE Greenhouse      Kompartıman 11: Tomato LED-PHILIPS Kompartıman 12: Tomato-Fish 

 

   
Kompartıman 13: Tomato-CO2 Kompartıman 14: Cucumber Highwire Kompartıman 15: Hydrophonic 

Lisuanthus 

 

 Zannedersem zamanımız çok fazla yok, kısıtlanmış, dolayısıyla şuradaki 

karbondioksitten bir bahsedeyim. Bu önemli Hocam. Burada biliyorsunuz özellikle topraksız 

seralarda karbondioksit tüketimi var. Burada bize şunlar söylendi. Son 30 yıllık yapılan 

araştırmalarda 1300-1400 ppm’lik karbondioksit miktarı maksimum ürün için gerekli olan 

karbondioksit miktarı diye bilindi. Biz bunu 3 yıl boyunca yine şahit sera ile birlikte deneyip 

optimum range’in yani aralığın 900 ppm olduğunu, 900 ppm’den sonra verilen karbondioksit 

miktarının azalan etki olarak sonuca vardık. Dolayısıyla en optimum olan miktar 600 ile 900 

ppm arasında verilen miktardır. Zaten atmosfer koşulları biliyorsunuz 340 ppm. Pencereleri 

kapattığınız zaman bu 200-250’ye kadar düşüyor. Normal atmosfer koşullarını bile sağlamış 

olsanız, sizde yüzde 12’lik bir artış sağlıyor. 900 ppm’lik karbondioksit kullanımı, yüzde 30 

ürün artışı sağlandığını biz 3 sene boyunca denedik, gördük. Bunun dışında da LED 

denemeleri ve yapay ışık denemeleri, burada LED ışık ve de yüksek basınçlı sodyum 

lambasını denedik. Son 20 yıldır yüksek basınçlı sodyum lambası kullanılıyor üretimde. Fakat 

buradaki amaç daha az elektrik ile daha fazla faydayı sağlayabilir miyiz? Çünkü artık 

sürdürülebilir olması gerekiyor kullanılan enerji kaynaklarının.  

 

   
Kompartıman 16: Hydrophonic LED Strawberry Kompartıman 17: Tomato Root  Kompartıman 18: Tomato 

Variety  

  
Kompartıman 19: HPS                        Kompartıman 20: Slabless 
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 Ben bitirmeden önce, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çalıştay gerçekten çok faydalı 

geçti. Yani biz burada seracılık sektörü olarak, sektördeki paydaşlar olarak hepimiz üzerimize 

düşeni yapıp, gerçekten kurulum öncesi, kurulum zamanı ve kurulumdan sonra üretim, hatta 

üretimden sonra satış kanalları ile ilgili ciddi bir birlik beraberlik oluşturup bu sektörü daha da 

iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde her Rusya kapıyı kapattığında, her uçak 

düştüğünde, her işte ne bileyim siyasi problemde bu şekil problemler yaşayacağız. Gerçekten 

dediğim gibi üretici kazanmadığı zaman, sektör paydaşları olarak hiçbirimiz kazanacak 

durumda değiliz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.  

 

 Moderatör: Biz teşekkür ederiz İbrahim Bey, bu verdiğiniz değerli bilgiler için. 

Yusuf bey buyurun, söz sizde.  

 

 
 

Yusuf GÜN: Özellikle Mersin bölgesinde arazi bulmak çok zor. Güneş enerjisi konusu, 

şimdi burada ilçe müdürlerimiz var, gelen arkadaşlarımız var. Belediyelerin projeli seralarda 5 

metre 10 metre gibi çekme payı istediği bir yerde güneş enerjisini kurabilecek araziye 

ulaşmak ya da araziyi bulmak da çiftçi için ayrıca bir handikap. Bu konuda da çok büyük 

sıkıntı yaşıyoruz ve maalesef bir Ziraat Mühendisi olarak söylüyorum benim bulunduğum 

bölgede Bakanlığımızın verdiği destekleme ile hiçbir seranın yapıldığını görmedim. Vatandaş, 

özel sektör kendisi yapmakta.  

Ben bölgem için konuşacağım. Bizim bölgede çilek, ülkem için ve bizim Mersin için 

özellikle Silifke için çok büyük bir öneme sahip. İhracat içinde çok büyük bir yeri var. Ben 

kendi adıma İspanya’nın Almeria bölgesine gittiğimde burada çilek üretiminin en büyük 

avantajının 8 ay 9 ay gibi bir sürede üretim gerçekleştirip bütün Avrupa’ya satabildiklerini 

gördüm. Biz bunu kendi ilçemizde, kendi bölgemizde slogan haline getirdik yani ben çileği 

Kasım ayının sonunda çıkarıp Temmuz ayının başına kadar satabilmeliyim. Nasıl 

satabilmeliyim? Yüksek sera desteklemeleri var, yüksek serada maalesef topraksız da çok iyi, 

şu anda bölgemde de 300 dönüme yakın topraksız çilek üretimi gerçekleştiriliyor amma 

velakin toprakta büyük yüksek seralarda çilek üretimi 1990’dan beri uygulanıyor, başarılı 

olamadık. Bunun birçok sebepleri vardır fakat çözüm neydi? Çözüm gittiğimizde, kaçak 
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göçek, oradaki evme tünellerin 2.5 metre 4 metre eninde tünellerinin şeklini, şemalini, nasıl 

yere giydirildiklerini, hangi iple bağlandıklarını öğrendikten sonra şu anda benim bölgemde 

bu tüneller mevcut. 2012 yılında bunu Bakanlığımıza yazdım, dedim ki, Türkiye için çilek 

önemli bir ürün, ihracat piyasasında yeri olan bir ürün, bu ürünün geliştirilebilmesi için 

tünellerin desteklenmesini istedik, proje yaptık gönderdik, İl Müdürlüğümüz vasıtası ile, bu 

yıl gördük ki bu projede bunlar desteklenebiliyor ama şimdi de uygulama tebliğinde 7 yıl kira 

sözleşmesi ya da mülk sahibinin kendisi olacak, şimdi bu tesisler sökülüp başka bir yere 

monte edilebiliyor yani vatandaş elde ettiği zaman birçok yere kullanabiliyor, birçok farklı 

yerde çok rahat kullanabiliyor, bu 7 yıl süresinden dolayı hiçbir çiftçimiz buna girmedi, 

giremedi, kaldı yani bu yıl ki desteklemelere müracaat etmedi ama ben inanıyorum ki bu 

desteklemeler buradaki çiftçilere verildiği takdirde Anamur ve Aydın aynı desteği alacaktır ve 

inanılmaz derecede ülkem için getirisi olacaktır.  

Isıtmayı söyledim, ısıtma güneş enerjisi artık vazgeçelim yani bu sera projelerinde 

desteklemede başka kriter koyun yani ısıtmada güneş enerjisi şartı getirmeyelim çünkü bunu 

uygulayabilecek ne güç, ne de arazimiz var.  

Bir de naçizane fikrim, bu uygulama tebliği çıkarılırken ya da desteklemeler çıkarılırken 

lütfen bölgesel olarak ele alıp yani bir Afyon bölgesi ile bir Mersin bölgesini aynı kriterlerde 

değerlendirmeyelim. Çünkü oradaki kıstaslarla benim ilçemde ya da benim ilimdeki kıstaslar 

birbirine uymayabiliyor. Antalya bölgesi tüneli tek tüneli kabul ediyor dediler, yok işte 

Mersin bölgesi kabul etmiyor, inanın benim elimde en az en az 40 tane çiftçiye yönelik proje 

düşüncesi var, hiçbirini hayata geçiremedik.  

Son olarak da, bu desteklemeler çok güzel, devam etmesini istiyoruz ama artık ziraatle 

uğraşan, ürününe destek aldığını bildiğimiz çiftçilerimizin sera ile ilgili, KOSGEB’den destek 

alabilmesi için çalışmalar yürütülebilir mi? Bu da büyük bir ayak olur bence çünkü KOSGEB 

küçük yatırımcıya çok büyük destek veriyor. Ben özellikle çilekte bu tünellerin görülebilmesi 

için SERKONDER derneğinin yöneticilerini ilçeme davet ediyorum. Gelsinler, birlikte 

gezelim, hem topraksız yüksek sera çileği, hem de bu tünellerdeki yetiştirilen çileği görelim 

isterim. Teşekkür ediyorum.  

 

Moderatör: Teşekkür ederiz Yusuf Bey. Çilek konusu ayrı bir konu yetiştiricilik 

tarafında ama Kasımla Temmuz arasında siz piyasaya verebiliyorsunuz, biz Ankara’da 

Haziran’ın sonundan itibaren bir daha çileği zor görüyoruz yani aslında yazın da çilek 

bulabilmeliyiz. Pastacılıkta ve diğer sektörler açısından ve yaz mevsiminde kilogramını 20 

liradan bulabilirsek buluyoruz.  
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Muzaffer Ekin: Yine de sadece çözüm adına bir şeyler söylemek istiyorum, 

Subvansiyonel kredileri 5 yıla çıkarılsın, bütün bankalar uygulasın. Bütün işler otomatikman 

çözülür yani bunu açık ve net söylüyorum. Çözmek isteniliyorsa bu olay, herkes adil 

desteklemeden faydalanmak istiyorsa, hiç böyle proje yarıştırmaya gerek yok, kim ne yapmak 

istiyorsa, gücüne göre ne yapmak istiyorsa, hazırlasın, başvursun. Sübvansiyonel krediyi 5 

yıla çıkarın, 0 faizli 5 yıl vadeyle kredi çıkarın ve sadece Ziraat Bankası değil, diğer bütün 

bankaları da devreye girerse bütün sorun çözülür. Sorun çözme adına bir şey yapılmak 

isteniyorsa, bence bunun yapılması şart diye düşünüyorum.  

Destekleme miktarları makul ve mantıklı bir seviyede olsun, Milyon dolarlar gibi 

rakamlar çiftçi işi değil. O bir KOSGEB yatırımı gibi büyük kobi yatırımları gibi oluyor. Ama 

yapmak isteyen bu dediğim 5 yıl vadeli krediden de yapabilir. 

Artı daha söylemek istediğim şeyler var. Güneş enerjisi yok deniyor fakat şöyle bir 

inceleme yaptık 8 yıl önce, güneş enerjisini 365 gün üretip sisteme aktarırsanız, sistemden 

sadece bir ya da iki aylık o soğuk dönemde kullanırsanız, Antalya’da da çok güzel rantabl 

oluyor ama 365 gün sisteme aktarmanız lazım. TEDAŞ’ın üretilen enerjiyi sizden satın alması 

lazım. O zaman 365 gün üretilen enerji 65 gün harcanırsa kurtarır. Ama güneş enerjisi ayrı bir 

konu.  

 

Moderatör: Kesinlikle, bir kez daha tekrar ediyorum, seranın üzerine panel koyarak 

olmaz. Bu konu yanlış anlaşılıyor, üretirsiniz, tesise satarsınız ya da işte başka şey yaparsınız 

bakın, seranın üzerinde bunu yapmaya çalışmak yanlış. Biz tekrar ediyoruz, güneş 

enerjisinden faydalanmak isteyenlere karşıyız. Bu olmaz ama bu önerilmeye çalışılıyor, bu 

yönlendirilmeye çalışılıyor, yanına koyacak da ne kadar alanı kapatacaksınız, bu da başka bir 

sorun. Hayır yanına koyduğunuzda sera ile alakası olmayacak zaten, bu yanlış bir mantık, 

üretiyorsanız elektriğinizi yine satarsınız TEDAŞ’a.  

Milyon dolarlık yatırımlara da destek vermek istiyoruz. Bugün AGROBAY Seracılık 

inşaat sektöründen seraya yatırım yapmış, 600 dönüm 600 bin metrekare sera alanına sahip, 

600 bin metrekareden dünyaya ihracat yaptığı gibi, 600 tane kişiyi çalıştırıyor, iki tane köyü 

getiriyor orada istihdam ediyor. Sizce şimdi çiftçi değil deyip bunlara destek vermeyelim mi? 

Bakın işini doğru yapmak isteyen, doğru yapan, doğru yatırımcıya destek vermek zorundayız. 

Bu doktor da olur, dişçi de olur, inşaatçı da olur yani dün bu yanlış anlaşıldı bence. Eğer ki 
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birinin parası varsa, yastık altında tutacağına o parayı ya tarıma çevirsin ya sanayiye çevirsin, 

istihdam olsun yeter ki, ihracata yönelik üretim olsun.  

Lütfen bu yanlış anlaşılmasın. Çiftçi bizim desteklemeye çalıştığımız kişiler çiftçi tabi 

ki, tarımla uğraşmak isteyen kişiler aslında sadece çiftçi demeyelim tarımla uğraşıp buradan 

istihdam yaratacak artı bir değer yaratacak, ülkenin ithalat dengesini düzeltip ihracat 

sağlayabilecek kişiler. İnsan çalıştırmayı bilen, organizasyonu bilen, dünyada ticareti bilen, 

dünya ile ilişki kurabilen kişiler girsinler, memnuniyetle, niye engelleyelim önünü kapatalım, 

verelim milyon dolar verelim o da bize milyon dolar getirsin, para değil yani derdimiz, 

derdimiz istihdam, işsizliği önlemek, bu tarafından bakalım.  

 

Moderatör: Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Bu konu da jeotermal seracılık 

komitesinde, gündeme getirildi, çalışıldı aslında. Mesela bir proje ya da bir yatırımın 

fizibilitesi ya da analizi her neyse bu konuda çalışacak, yeminli mali müşavir mantığı gibi bu 

konuda altına imza atacak kişilerin bu Ziraat Mühendisi mi, İnşaat Mühendisi mi Makine 

Mühendisi mi her kimse konuyla alakalı sertifikalandırılması lazım. Bu Ziraat Mühendisleri 

Odasından olur, Makine Mühendisleri Odasından olur neyse Bakanlığın doğrudan kabul ettiği 

birileri olmalıdır. Bu şekilde bir yatırımcıya bir fizibilite raporu hazırlıyorlar, diyorlar ki, sizin 

seranızda işte üç yıl sonra geri dönüşüm sağlayacaksınız. Neye dayanarak, hangi bilgiye 

dayanarak söylüyor bunu belli değil. Altına belki imza bile atmıyor ama birini yatırımcıyı 

yönlendiriyor. Tabii sonra 6 yıl oluyor, 8 yıl oluyor, 10 yıl oluyor. Onun için bunun da tabi bir 

düzene girmesi lazım. Gelir vergisi konusunun da bu anlamda belki çözülebileceğini 

düşünüyorum. Yeter ki projeler doğru yapılsın, olabilir.  

 

Mehmet Sait YILDIZ: Şanlıurfa Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü’nden Mehmet Sait 

YILDIZ. İkinci Ulusal Seracılık Çalıştayının gerek Bakanlığımız, gerek tüm paydaşlarla 

hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Şanlıurfa ilimizde jeotermal seralarımız 

mevcuttur. Bu Çalıştaya hazırlık amacıyla il müdürlüğümüz öncülüğünde tüm paydaşlarla ön 

hazırlık yapılması açısından bir toplantı yaptık. Süs bitkileri ve kesme çiçekçilikle ilgili gerek 

ülkemizde, gerek bölgemizde gelişme sağlanmaktadır. Süs bitkileri ile ilgili damızlık anaç ve 

fide anaç yurt dışından getirildiği zaman KDV muafiyeti söz konusu. Dolayısıyla KDV 

muafiyeti söz konusu olduğu için ilgili firmalar bu başlık altında getirip aslında damızlık anaç 

ve fide olarak kullanmayıp, iç piyasaya sürmekteler. Bu durum bizde üretilen süs bitkilerinin 

rekabet edememesine yol açıyor. İlimizdeki üreticilerin bu konuda özellikle talebi oldu, 

burada dile getirdim.  

Bir de jeotermal ısıtma malumunuz kuyu ile yapıldığı için 300-400 metreden çıkarılıyor, 

bu çıkarma sırasında enerji tüketimi bu gündeme geldi. Bizim bölgede enerji tüketimi yüksek 

olduğu için tarımsal alanlarda diğer bölgelerde, tarla bitkilerinde, pamukta, buğdayda, kuyu 

ile sulama yapan bölgelerde enerjide %65 sübvanse söz konusu. Dolayısıyla seracılığın da bu 

manada tarımsal üretim yaptığı için %65 sübvanse uygulamasına geçilmesini talep ettiler. 

Ayrıca topraksız üretimde malumunuz girdi maliyetleri yüksek, bu da gündeme geldi. Girdi 

maliyetlerine baktığımız zaman dekara yaklaşık 30-40 bin liralık bir girdi maliyeti oluyor. 

Ama bizde mesela pamuk üretiminde girdi maliyetine baktığımız zaman 500 TL lik bir girdi 

maliyeti var. Seradaki girdi maliyetine baktığımız zaman 30-40 bin TL’lik bir girdi maliyeti 

söz konusu. Ekonomiye katkısı aşikârdır. Dolayısıyla bir dönüm pamuk üretiminde 500 TL 

lik bir girdi maliyeti var iken serada 30-40 bin liralık bir girdi maliyeti ekonomiye hareketlilik 

kazandırmakta, dolayısıyla ürün bazlı pamukta verdiğimiz destekleme uygulamalarının, belki 

seracılık konusunda da gündeme alınmasını istiyoruz. Bizim söyleyeceğimiz bunlardır. 

Teşekkür ederiz.  
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Moderatör: Teşekkür ederim Mehmet Sait Bey. 1999 yılında genç asistan iken ben, 

Şanlıurfa Karaali bölgesinde 90 km² lik alanda il özel idaresi bir master plan hazırlatmak 

istedi. Ben de onun içinde yer almıştım. 90 km² lik alanda sera kurulumu, burada da aslında 

sera kent kurulumu hedeflendi. Tabi şimdi o tarihte hatırlıyorum 45 km² lik büyük bir alanda 

sera, diğer 45 km² de kent için düşünülmüştü. Yani burada yaşayacak insanlar için ev, 

barınma, okul, havaalanı her şey aklınıza ne gelirse, yeni bir kent kuruluyor. Böyle bir hedefle 

çıkılmıştı ama çok merak ediyorum, biraz önce Toros Hoca tekrar gündeme getirdi. Sonuçta 

90 km² hangi fizibilite ile yani oradaki enerjinin oraya nasıl yeteceği hesaplanarak yapılmıştı, 

bu yapılmış mıydı yoksa bir alan mı ayrılmıştı, çok merak ediyorum. Ama şu anda Karaali 

bölgesinde kontrolsüz de olsa seracılık yayılıyor. Bakanlık sizin önerilerinizi dikkate aldı, 

değerlendirecektir. Başka öneriler var, sizin vardı onu sonra size vereceğim, buyurun.  

 

 
 

Güler ÇİMEN: Denizli Tarım İl Müdürlüğünden katılıyorum. Bizim bölgemizdeki 

jeotermal ısıtmalı seralarda akışkanın fiyatlandırılması konusunda zaman zaman problemler 

yaşanıyor. Biraz önce Toros Hocam konuşmasında konunun sorun olabileceğinden de 

bahsetti.  Seracılara sayaç taktırdılar, çok kısa sürede sayaçlar bozuldu. Boşuna almış olduk 

sayaçları dediler. Büyükşehir Belediyesi bir fiyat koyuyor, bunun da neye göre, nasıl olduğu 

konusunda üreticiler tereddüt yaşıyorlar, bunun fiyatlandırılması konusunda bir standart 

oluşturulabilir mi şeklinde talepleri oldu, ben de buradan iletmiş oldum.  

Bir diğer konu; bizim seracılarımız ihracata ürün verirlerse güzel kazanıyorlar. Bizim 

dekara verimimiz Afyon gibi yüksek değil 30 ton/dekar civarındadır. Üretim sezonumuzdan 

kaynaklanan bir şey bu, dolayısıyla kazanabilmeleri için ihracata ürün vermeleri gerekiyor. 

Hollanda pazara ürün sunduğunda Nisan ayından itibaren ihracat duruyor, üreticilerimizin bu 

dönemde vergiler düşürülebilir mi şeklinde bir talepleri oldu.  

Bir diğer talepleri de; girdi maliyetleri her zaman yüksek yüksek diye konuşuyoruz ama 

gübre mazotta dinledik bir çalışma var, üreticilerimize yansıyacak şeyler oluşmuş. İşçilik 

maliyetlerinden söz ettiler bize, işçilik, bir dekarda bir işçi çalıştırıldığını hesap ederek 

konuştular, 2.000 lira gibi bir işçinin maliyeti var bir ayda bir seracıya, bunun %50 sigortası 

desteklenebilir mi, şeklinde bir talepleri oldu.  

Yine bu her zaman gündeme geliyor ama ben tekrar söylersem faydalı olabilir diye 

düşünüyorum; tarımsal elektrik tarifesine geçemedi seralar, ticarethane tarifesinden ödüyorlar 

elektriği, bunu da çözüme kavuşturulmasını dört gözle bekliyorlar. Teşekkür ediyorum.  
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Moderatör: Teşekkürler. Elektrik konusunu biz de hep gündeme getiriyoruz. Enerji 

Bakanlığından temsilci davet etmiştik ama sanırım aramızda yok. Komitede vardı, orada da 

kendilerine jeotermal seracılık komitesinde bu durumu bildirdik. Hatta başka bir önerilerde 

getirdik belki üründen çıkan üründen fiyatlandırılabilir şeklinde ama tabi konuşabiliriz. Şimdi 

dediniz ya Nisan ayında ihracat duruyor, çünkü Hollanda gerçekten Aralık’ta dikimini 

yapıyor, işte Martta onun ilk ürünü alıyor. Bizim ürünümüz o sırada Eylül’de başladığı için 

yaşlanıyor, sıcaklık arttığı için domatesin kalitesi büyüklüğü düşüyor ve Hollanda’nın daha 

kaliteli ürünleri piyasada yerini almaya başlıyor, bu önemli bir problemimiz.  

Şimdi bu problem tabi vergileri azaltarak önlenmez, bence bu problemi nasıl aşarız ona 

bakmamız lazım. Yani bizde o tarihte aynı kalitede nasıl bir domates üretebiliriz, pazara 

girmenin yoluna bakmamız lazım diye düşünüyorum. Ben farklı tarafından bakmaya 

çalışıyorum. Bunun için de uğraşıyoruz, biz de yeri geliyorsa Aralık’ta dikelim. Çünkü bakın 

sıkıntımız ne? Aralık ayında ben Türkiye’nin dün ışıklanma eğrilerini gösterdim, Aralık, 

Şubat, Ocak ayları yani bu üç aylık dönemde bizim ışık yani metrekareye gelen watt/m² 

cinsinden enerji değeri düşüyor, enerjinin en düştüğü yerde biz bitkiden en fazla verim 

bekliyoruz. Ters bir şey, bunun yerine biz acaba fide dönemimizi oraya çekebilsek ve yaz 

aylarını da kullanabilsek işte Afyon bunu yapıyor 60 Kg/m
2
 alıyor. Antalya’da soğutabilsek, 

soğutma enerjisini aslında devlet desteklese, vergiyi düşürmesin, soğutma enerjisini 

desteklesin, onun yöntemini ortaya koysun, biz 12 ay üretim yapalım, pazarda her zaman 

bulunalım, çözümü böyle bulalım. Teknik yollardan bulalım, Hollanda’nın ürünüyle rekabet 

edelim, rekabet koşullarını geliştirmeye çalışalım.  

 

Katılımcı: Evet, Denizli’nin tabi rutubeti biraz daha iyi Antalya’ya, Mersin’e göre çok 

sıcak olmasına rağmen soğutulabilir bir iklime sahip. Aslında teknik konuları konuşmamız 

lazım. En çok üzüldüğümüz bu dernek olarak. İşte yağmur oluğunu 4,5 metre yapıyorsunuz, 

bu alçak kalıyor, 6 - 6,5 metreye çıkarsanız da seraların hacmini artırsanız, iklimi daha iyi 

kontrol edebilsek, işte perdelemede şunu yapsanız. Yani biraz daha teknolojik konuşabilsek. 

Böyle çözüm önerileri üretebilsek. Ama tabi Türkiye’deki seraların %90-95 işte 98’i modern 

olmayınca konuştuğumuz yer öbür taraf. Yüzde 98’e uymaya çalışmak mı doğru, yoksa %98’i 

de iyi koşullara getirmek mi doğru? Bana sorarsanız onları da iyi koşullara getirelim. Niye 

insanlar bugün Iphone kullanıyor, işte Nokia’nın hala 5110’unu kullanmıyor? O zaman onlara 

dönelim 5110 kullanalım desek olur mu, olmaz tabii. Teknolojiye uymamız lazım, teknolojiyi 

kendimize adapte edecek bir yol bulmamız lazım.  

 

Moderatör: Evet, haklısınız, Denizli bu açıdan gerçekten tam modern seraların 

bulunduğu bir alan, belki de pilot bölge seçilebilecek bir alan. Pilot bölge yapalım Denizli’yi, 

burada ne yapıyoruz, aldığımız sonuçlardan ne çıkartacağız? Hedefimiz bu olsun, bakalım. 

Çünkü Denizli ne yaptı? Organize serada da aslında ilk önayak olan il, henüz hayata 

geçirilemedi. Bir pilot bölge, hem organize sera bölgesi de bu vesile ile hayata geçirilir.  

Evet, organize sera bölgesinde belki de bu soğutulabilir bir sera örnekleri, oraya 

yapılabilir, mevcutta ondan sonra rehabilite edilir, işte rehabilite kelimesini orada çok iyi 

kullanabiliriz çünkü o seranın rehabilite edilme şansı var.  

 

Katılımcı:  Biliyorum çünkü tekstil geçmişi var, yani teknoloji geçmişi var.  

 

Moderatör: Yani biz aslında izliyoruz, biliyoruz ki tekstil geçmişinden Denizli’nin 

geldiğini, onun için iyi yatırımlar yaptığını böyle teknoloji geçmişi olan şehirlerin kişilerin de 

tarıma yatırım yapmasını bekliyoruz ki tarım ileriye doğru gitsin, desteklensin.  
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Halil ŞITIL: Şanlıurfa’dan Halil ŞITIL, Tarım İl Müdür Yardımcısı. Biraz önce 

arkadaşımız anlattı. Tahminimce Karaali bölgesindeki şu anda 450 dekarlık jeotermal 

seralarımız bulunmaktadır. Şimdi özellikle o seralarımızın sorunları kaliteli enerjinin 

alınamaması, şu anda o bölgemizde bu seralarımızda günde 7-8 saat elektrik enerjisi kesintisi 

yapılmaktadır. Özellikle bu seracılarımız çok mağdur duruma düşmektedir. Bu seralarımıza 

köy iletim hatları üzerinden elektrik gönderilmektedir. Özellikle eğer sera organize bölgesi 

kurulamıyorsa bu özellikle seralarımıza giden iletim hatlarının değiştirilmesi, köy iletim 

hatlarından ayrılmasını istiyoruz. Teşekkürler.  

 

Moderatör: Teşekkür ederim Halil Bey. 

 

 
 

Erol EKSİK: Öncelikle herkese iyi akşamlar. Erol Eksik, Afyonkarahisar Bitkisel 

Üretim Şube Müdürü. Bu İkinci Ulusal Seracılık Çalıştayının ülkemize, çiftçilerimize 

hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada yaklaşık 2 gündür Afyon’da seracılığın iyi ve 

gelişmekte olduğu, verim olarak diğerlerine göre yüksek verim alındığı 60 tona yakın verim 

alındığın dile getirildi. Bizim Afyon olarak seralarımızın teknolojik modern sera fakat 

organize sanayi seracılık bölgelerinin Afyon’da kurulması talep etmekteyiz ve Bakanlıktan 
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desteklerimizin seracıları da düşünülerek daha da artırılarak ülke ekonomisine katkı 

sağlamasını istiyorum. Teşekkür ederim.  

 

Moderatör:  Teşekkürler Erol Bey, bizim de umudumuz o zaten, Afyon gibi Aydın, 

Denizli, Kütahya, Manisa gibi. 

 

Katılımcı: Kütahya’da da sıkıntı var, jeotermali doğru kullanamıyoruz diye biliyorum, 

eşanjör sistemleri yok, suyu direkt alıp direkt seraya veriyorlar o da boruların hemen 

çürümesine neden oluyor. Yani Kütahya’ya da bir el atmak gerekiyor, Afyon’daki, 

Denizli’deki seraların tamamı modern %100’ü ama Kütahya’da modern sera sanırım yok 

denecek kadar az, başlandı ama oraya da ciddi bir eğilmek gerekiyor esasında farkındayız 

onun.  

  
 

İbrahim Bey: Herkese tekrar merhabalar. Ben aslında biraz da şu konuya değinmek 

istiyorum, hani modernizasyon dedik, jeotermal dedik, topraklı sera dedik, alçak tünel dedik 

yani bunları böyle resmin içerisindeki küçük noktalardan ziyade resmin tamamına biraz 

odaklanmamız gerekiyor. Modernizasyon ve de teknolojik seviye konusunda bir fikir olarak 

belki çözüme yardımcı olması amacıyla, burada Mehmet Bey de bahsetti, dedi ki; “gerektiği 

zaman insanlar toprakları toprak olmayan yerlere taşıyorlar”. Aslında sadece plastik örtü 

çekip veya bir konstrüksiyonu camla kapatıp bir üretim yapmak aslında seracılığı doğru bir 

şekilde ifade etmiyor. Çünkü sonuçta bu tarz teknolojik seviyesi düşük yatırımlar yaptığınız 

zaman bunu çiftçi de yapsa sonuçta Antalya bölgesi için konuşuyorum çift dikim yapmak 

zorunda. Ağustos’un sonunda dikiyor, ondan sonra Eylül, Ekim’in ortasında domateste tepeye 

alıyor, Aralık’ta söküyor, ondan sonra soğuk ve de ışığın düşük olduğu zamanlarda üretimi 

tekrar bitiriyor. Bir bekleme dönemi var. Ondan sonra Şubat ayı ortası gibi tekrar dikip 

Haziran’da bitiriyor. Şimdi burada çift dikim yaptık. Üretici olarak konuşuyorum. Şimdi 

burada siz sadece plastik örtüyü yaptınız, sera içerisindeki sıcaklığı bir miktar arttırabildiniz 

ama bitkiye fizyolojik olarak baktığınız zaman kök bölgesini aktif hale getirmeniz lazım. 

Vermiş olduğunuz su ve gübreyi o elementleri bitkinin tam olarak alabilmesi için kök 

sıcaklığının belirli bir derecenin üstüne çıkması gerekiyor.  

Şimdi modernizasyon kapsamında rehabilitasyon kapsamında bazı şeyler yapılacaksa 

bence bunlar kural olarak konulmalı. Çünkü biraz önce sunumda gördüğümüz kadarıyla 

dünyada farklı ülkelerdeki teknolojik seviyeler ortada. 11-12 ay boyunca 1 m² den alınan 90-
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95 ton ürünler. İşte Hollanda örneği. Ultra klima, mikro klima gibi yarı kapalı seralarda 120 

ton ürün alınıyor Kaliforniya’da, Arizona’da, Amerika’da. Şimdi biz bakıyoruz çift dikimde 

aldığımız ürün miktarı 8 e 8, 9 a 9 ve en fazla 18 ton ürün alınıyor. Şimdi bunu işçiliğini 

üretici kendisi yapıyor, bütün kültürel işlemleri kendisi yapıyor. Kendi aracını kullanıyor, 

hal’e götürüp getiriyor. Maalesef teknik şartlar düşük olduğundan dolayı kalite de düşüyor ve 

ihracat kapısı zaten en baştan kapanıyor. Dikkat ederseniz 12 bin dönümlük topraksız sera 

var. Bunun %75’i %80’i ihracata gidiyor, sebebi nedir? İşte teknolojik seviyeden dolayı 

kaliteli ürün yetişiyor. Salkım domates pazarlaması yapılıyor. Ama baktığınız zaman tane 

domates olsun, beef domates olsun iç piyasaya gidiyor. 2009-2010 döneminde biz bir çalışma 

yapmıştık. Burada ürünün yetiştirme maliyeti yaklaşık 95 kuruş 1 lira civarındaydı. Baktığınız 

zaman topraklı seralarda üretilen ürünün satış fiyatı da 1,1 - 1,2 TL civarında olduğundan 

zaten buradan çiftçi kazanmıyor. Hani bunun matematiğini yapamayacak çiftçilerimiz de var 

ne yazık ki. Biz topraksız seralarda bunun matematiğini şu şekilde yapıyoruz. 1,8 lira üretim 

maliyetleri var, bunun içerisinde tohumu, gübresi, kokopiti hepsi var. Satış miktarı da 1,9-2 

TL. Bir de şöyle bir şey var. Dün sizin bahsettiğiniz gibi hocam turfanda kelimesi, yani 

sonuçta ilk ürün, taze ürünü almak. Çiftçi modern olmayan, teknoloji seviyesi düşük olan 

seralarda çift dikim yapıyor. Aradaki dönemde, ürünün en kıymetli, en yüksek fiyatlarda satış 

yapılacağı zamanda elinde ürünü olmuyor, bu da zaten bir tezat haline geliyor.  

Ben bir de genel olarak bir konuya değinmek istiyorum; dünkü bir videoda bir görsel bir 

sunuda şey vardı, işte petrol gaz savaşları dönüşecek, gıda ve su savaşlarına, 2010-2011 

yıllarında biz yine bir araştırma yapmıştık. Yeraltı sularındaki aşırı nitrat kirliliği işte 

bayanlarda düşük oranlarının artmasına kadar çeşitli sorunlara yol açıyor. Şimdi durum 

böyleyken bir 10 sene sonrasını düşünemiyorum. Yeraltı kaynakları kirleniyor. Yani bunu bir 

şekilde kaynakları kirletmeden, sürdürülebilir, temiz üretime geçirmek gerekiyor. Dolayısıyla 

teknoloji seviyesi ne kadar artarsa hem ihracat kapasitesi hem de metrekareye alınan karlılık 

artacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.  

 

Moderatör: Teşekkürler İbrahim Bey. Zaten aslında hepimiz aynı şeyleri konuşuyoruz. 

Bir kere şunu biz kesinlikle göz ardı etmiyoruz. Dün de söyledim, Antalya’da profesyonel 

yetiştiricilik yapan, artık uzmanlaşmış bir çiftçi grubu var. Ne yetiştireceğini biliyor, nasıl 

yetiştireceğini biliyor. Yeter ki bu insanlara fırsat verelim, önlerini açalım. Modernizasyon 

için bu ayrılan bu kırsal kalkınma desteğini geçen sene konmamış olsaydı, yazılmamış olsaydı 

bugün modernizasyon konusunu konuşmuyor olacaktık. Konuşuyoruz ki problemleri çözelim. 

Şimdi bakın, çiftçi hem kendisinin neler yapması gerektiğini anlıyor, hem Tarım Bakanlığı 

çıkarımlar yapıyor ve güzel bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Asıl hedefimizin ne olduğu ortaya 

çıkıyor. Bu destekler oluşurken tartışarak konuşarak ortaya çıkıyor. Aslında bizlere de 

sorulursa “nasıl yapalım, ne yapalım?”. Bunu koymadan sonuçları göremiyorsunuz, koyalım, 

sonuçları da görelim. İyi gidiyor yani bu açıdan.  



2. Ulusal Seracılık Çalıştayı   

 Sayfa 149 

 

 
 

 
 

Niyazi SARIOĞLU: İsmim Niyazi Sarıoğlu, Anamur İlçe Tarım Müdürüyüm. 

Öncelikle seranın bir tanımının yapılması gerekiyor. Ruhsatlandırmasını Belediyeler yapıyor, 

şu anda Anamur belediyesi Anamur’da dekar başına 500 TL ücret talep ediyor. Yasal olarak 

şu anda bir boşluk var. Çevre Bakanlığının bir görüşü var, Anamur Belediyesi Çevre 

Bakanlığından bir görüş almış, bu görüş üzerine bütün seraları ruhsata tabi, inşaat ruhsatı 

olarak ruhsatlandırmaya çalışıyor ve dekar başına 500 TL üreticiden para alıyor. 

 

Katılımcı: Bakanlığın kararı var, ilgili de yazımız var, Belediyeler kesinlikle seralardan 

ruhsat parası talep edemez. Yasal olarak elimizde böyle bir belge var, sağ olsun Ercan 

Başkanım bana vermişti kesinlikle bir karar var. Belediyeler kesinlikle para alamaz, böyle bir 

kararı var Bakanlığın. Bu konuda yazı var, bunu paylaşalım sizinle, hiç tartışmaya gerek yok.  

 

Niyazi SARIOĞLU: Memnun olurum. O zaman lütfen sizden bunu istiyoruz. Bunu 

seracılık bölgelerindeki bütün arkadaşlarımızla paylaşmanızı istiyorum ki en azından bilgi 

sahibi olmayanlara da faydası olsun. Bakanlık bunu resmi sitesine koysun, Herkes oradan 

ulaşabilir, gösterilebilir. Çok daha uygun olur, lütfen kayıtlara geçsin.  

 

Moderatör: Teşekkür ediyorum. 
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Tekin ALTAŞ: Tekin ALTAŞ, Antalya’da Ziraat Mühendisi olarak çalışıyorum. Uzun 

yıllar Denizli’de çalıştım. Birkaç yıl önce Denizli’de Pamukkale’de seracılık ve jeotermal 

seracılıkla ilgili çok geniş tabanlı bir toplantı olmuştu. Öncelikle teşekkür edeyim de 

unutmadan, bu katkılarınızdan dolayı iki günlük çok zevkli, güzel tartışmalar oldu.  

Şimdi orada da tartışılan konularda şu vardı. Herkes üretimin artması gerektiğinden, 

dünya nüfusunun arttığını, ölçeklerde nüfus yoğunluğundan üretimi artırmamız gerektiğinden 

bahsediyordu. Tabi ki burada gıda güvenliği ve gıda güvencesi en ciddi konu olarak karşımıza 

çıkıyor. Biraz önce danışman arkadaşımız bahsetti. Böyle yüreğime su serpildi. Dekara 40 

ton, 50 ton, 60 ton üretimden bahsediyoruz. Fakat herkes ilaç kalıntısından, pestisit 

kalıntısından bahsederken nitrat nitrit kalıntısı maalesef unutuluyor. Yani şu an ülkemizde 

sizlerin de bildiği üzere kanser tedavisine giden para, ondan sonra iş gücü, can kayıplarımız 

var. Bunlar da göz ardı edilmeden kayıtlara girmesi açısından özellikle bu konuyu da dile 

getirmek istedim. Özellikle nitrat ve nitrit kalıntısı, çok çok önemli. Eğer biz böyle devasa 

tonlarla üretim yapmayı planlıyorsak yani nitrat ve nitrit kalıntısını elemine etmek çok zor. 

Çok teşekkür ederim.  

Moderatör: Teşekkür ederim, bunu da dikkate alalım. Sürdürülebilir tarım açısından bu 

taraflar incelensin ve Bakanlık da bunu dikkate alsın.  

Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen katılımcılar varsa görüş ve 

önerilerini e-mail ortamında da bizimle paylaşılabilirler. SERKONDER’in sitesinden bizimle 

ya da Bakanlığa, BÜGEM’e doğrudan yazıp paylaşabilirsiniz. Hem gelecek senenin 

gündemini de oluşturmuş oluruz.  

Ben bu vesile ile sizlere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tarım Bakanlığına 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne bize verdiği destek ve bu fırsatları sağladığı için ayrıca 

teşekkür ediyorum, Desteklerini hiç eksik etmediler. Herkese çok teşekkür ediyorum. 

Derneğime de Başkanıma da teşekkür ediyorum. Üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizleri 

yalnız bırakmadılar, desteklediler.  

Seneye 2017’de daha detaylı, daha uzun görüşmek dileği ile hepinize teşekkürler, sağ 

olun.  

 

Katılımcı: Seneye toplantıyı Mersin’de yapalım, toplantı Mersin’de olsun.  

 

Moderatör:  Olur, güzel olur, iyi fikir, tamam.  
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